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P.J. Van Koppen en E. G. OomkensI 

De opkomst en ondergang van de geursorteerproef. 
Over honden, bewijs en herziening 

~J~I Na een glorieuze eeuw van de Nederlandse geursorteerproef is 
het nu afgelopen. De opkomst hebben we te danken aan vele hon
dengeleiders die met toewijding en liefde voor het vak de proef staps
gewijs hebben helpen verbeteren.3 De ondergang is te danken aan de 
Oefengroep 00st.4 Dat deed de oefengroep door, vanaf 1997 tot 
2006, stelselmatig valsheid in geschrifte te plegen in de processen
verbaal over de geursorteerproef. En dat heeft weer geleid tot een 
unieke operatie: een massaal door het openbaar ministerie verzonden 
brief aan veroordeelden en hun advocaten waarin hen werd gewezen 
op de mogelijkheid om een herzieningsverzoek in te dienen bij de 
Hoge Raad. 

Het verhaal dat wij hier vertellen gaat over die opkomst en 
ondergang. Maar het verhaal vertelt ook iets anders: namelijk welke 
waarde aan de resultaten van die geursorteerproef werd gehecht door 
rechters, advocaten en de verdachten zelf. Wij onderzochten het ver
haal van de veroordeelden en hun advocaten en trachtten de vraag op 
te lossen: waarom dienden de meesten van de aangeschrevenen geen 
herzieningsverzoek in? Wij onderzochten ook het verhaal van de 
rechters: welke waarde hechtten zij in het verleden aan de geursor
teerproef en waarom stond de Hoge Raad niet in alle zaken herzie-
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2 Citeerwijze: P J. van Koppen en E.G. Oomkens, 'De opkomst en ondergang van 
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Ding toe? Wij beginnen met een korte beschrijving van de geursor
teerproef. 

De geursorteerproef 

In grote lijnen werkt de geursorteerproef als volgt.5 De hondengelei
der laat de hond ruiken aan een voorwerp, het zogenaamde uitgangs
punt. Vervolgens krijgt de hond de geur van een aantal personen 
aangeboden - de verdachte en willekeurige andere personen die bij
leggers worden genoemd - en moet dan vaststellen of één van die 
geuren overeenkomt met de geur van het uitgangspunt. 

De geursorteerproef is in feite een klein experiment, net als de 
Oslo-confrontatie.6 Nadat de hond het uitgangspunt te ruiken kreeg, 
loopt hij over een plateau waarop buisjes met de geuren van verdach
te en bijleggers zijn vastgeklemd. Hem is geleerd om bij een overeen
komst tussen de geur van het uitgangspunt en één van de buisjes, dat 
buisje te apporteren. De bijleggers zijn ervoor om te zorgen dat de 
hond een grote kans heeft om door de mand te vallen als hij willekeu
rige buisjes gaat apporteren. Het apporteren van het buisje vormt 
voor de hond immers de beloning en de hond zou die beloning niet 
kunnen weerstaan. Een hond die gaat gokken, kan natuurlijk altijd 
per ongeluk het buisje van de verdachte apporteren. Daarom biedt 
deze maatregel van de bijleggers een stevige, maar niet een absolute 
preventie tegen gokkende honden. 

Net als de Oslo-confrontatie heeft de geursorteerproef een 
eenvoudige logica. Bij de Oslo-confrontatie moet de proef zodanig 
zijn ingericht dat als de getuige de verdachte zegt te herkennen als de 
dader van het misdrijf, voor die aanwijzing er slechts één redelijke 
verklaring is, namelijk dat de getuige de verdachte herkent van het 
misdrijC Analoog daaraan moet de geursorteerproef zodanig zijn in
gericht dat als de hond het buisje van de verdachte apporteert, daar
voor slechts één redelijke verklaring denkbaar is, namelijk dat de 
geur van het uitgangspunt en verdachtes buisje overeenkomen. 

5 G.A.A. Schoon & PJ. van Koppen, 'Identificatie door honden', in: PJ. van 
Koppen e.a. (red.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht, Deventer: 
Kluwer 2002, p. 51]7-622. 

6 P J. van Koppen & E.M van der Horst, 'De simpele logica van getuigen
confrontaties', Nederlands Juristenblad 2006- 81, P.788-795. 

7 P J. van Koppen, 'Honden, getuigen en machines: Over alternatieve verklaringen 
voor identificatie en liegen', in: MJ. Sjerps & J.A. Coster van Voorhout (red.), 
Het onzekere bewijs: Gebrnik van statistiek en kansrekening in het strafrecht, 
Deventer: Kluwer 2005, p. 27-47. 
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Die simpele logica brengt echter een groot aantal maatregelen met 
zich mee, die er alle voor moeten zorgen dat alle andere verklaringen 
voor het apporteren van het buisje van de verdachte door de hond 
worden uitgesloten. En dat zijn er nogal wae En juist één van de be
langrijkste maatregelen is systematisch door de Oefengroep Oost ge
schonden: voorkomen dat de hondengeleider weet welk buisje van de 
verdachte is. Die kennis kan ervoor zorgen dat de hondengeleider de 
keuze van zijn hond beïnvloedt. Daarom moet een helper de buisjes 
uitleggen en mogen de hondengeleider en de hond pas daarna bin
nenkomen. Doordat de hond noch de geleider weten welk buisje van 
de verdachte is, staat deze regel ook wel bekend als de dubbelblind
regel. 

Het belang van de dubbelblindregel blijkt uit zowel de ge
schiedenis van de geursorteerproef als het empirische onderzoek die 
beide laten zien dat de geleider de hond met subtiele signalen ertoe 
kan bewegen verdachtes buisje te kiezen, ook zonder dat de geleider 
beseft wat hij doet. Een in de psychologie klassieke illustratie van een 
dergelijke beïnvloeding is het verhaal van het Paard Hans ofwel Klu
ger Hans. Het is nog het begin van de 20

sre Eeuwen majoor Van ast 
in Berlijn is de trotse bezitter van het paard Kluger Hans.9 Het paard 
kon tellen, zo bleek en daarmee maakte Von ast in ruime mate re
clame. Velen kwamen daarop af, zelfs geleerden uit alle windstreken. 
De hoogleraren psychologie die naar het paard kwamen kijken, wa
ren bijzonder verbaasd en geiinponeerd, totdat een commissie onder 
voorzitterschap van de filosoof-psycholoog Carl Stumpf ontdekte dat 
als men het paard oogkleppen opzette, zodat het majoor Von Ost niet 
meer kon zien, het ook niet meer kon tellen. Recent onderzoek laat 
zien dat ook honden gebruik maken van wijzen, buigen, knikken, het 
draaien van het hoofd en staren van hun geleider bij het vinden van 
voedsel. 10 
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8 Zie G.AA Schoon & P J. van Koppen, 2002, p. 597-622. 
9 O. Pfungst & R. Rosenthal, Clever Han\~ the horse of Mr. Van Osten, Ncw York: 

Holt, Rinehart and Winston 1965 en J. Linschoten, Idolen van de psycholoog, 
Utrecht Bijleveld 1964, p. 95-102. 

10 Á. Miklósi, R. Polgárdi, J. Topál & V. Csányi, 'Use of experimenter-given cues in 
clogs', JOUY/'Ull of Animal Cognition TggB-I, p. II3-121 en Á. MiklósL R. Polgárcli, 
J. Topál & v. Csányi, 'Intentional behaviour in dog-human communication: an 
experimental analysis of 'showing' behaviour in the dog', Journal of Animal 
Cognition 32000, p. 159-166. 
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Een zeer korte historie van de geursorteerproef in Nederland 

Wanneer precies de Nederlandse geschiedenis van de geursorteer
proef begon, is in nevelen gehuld. Een goede gok is de jaren 20 van 
de vorige eeuw.II De ontwikkeling van de geursorteerproef is gedra
gen door de twee grote en soms concurrente groepen hondengelei
ders binnen de Nederlandse politie: de Hondenbrigade van de 
Rotterdamse politie en de Rijkspeurhondenschool in Wassenaar, te
genwoordig de afdeling Levende Have van het Korps Landelijke Po
litiediensten in Nunspeet. Door de jaren heen hebben zij uit eigen 
beweging de kwaliteit van de proef verbeterd, waar men zou ver
wachten dat dergelijke verbeteringen bij de politie zich voordoen 
omdat die moeten, bijvoorbeeld omdat rechters eisen stellen aan het 
bewijs. Dat was in casu echter niet het geval. Aan de geursorteerproef 
werd door rechters nauwelijks eisen gesteld. Typerend is een arrest 
van de Hoge Raad uit 1997. De verdediging had aangevoerd dat er bij 
de geursorteerproef zoveel fouten waren gemaakt, dat de resultaten 
ervan niet meer voor het bewijs gebezigd mochten worden. De Hoge 
Raad overwoog: 

'6-4. Gelet op de aard en strekking van deze regelgeving heeft het Hof met juistheid 
geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat in het opsporingsonderzoek een of meer 
van de in het Keuringsreglement

T2 
of in de bijlage daarvan voorkomende regels niet 

zijn nagekomen, niet tot de conclusie leidt dat het resultaat van de desbetreffende 
sorteerproef als onrechtmatig verkregen niet tot het bewijs mag worden gebezigd. In 
's Hofs overwegingen ligt verder besloten dat de bij de sorteerproeven gevolgde 
werkwijze niet onverenigbaar was met een eerlijke procesvoering, waarvan in een 
geval als het onderhavige sprake kan zijn indien opzet van en werkwijze bij de uitvoe
ring van de sorteerproef strekte tot beïnvloeding van de resultaten. 
6.5. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat in het onderhavige geval de resultaten van 
de sorteerproeven betrouwbaar zijn en tot het bewijs kunnen worden gebezigd. Dit 
feitelijke oordeel is in het licht van het verhandelde ter terechtzitting [ ... ] niet onbe
grijpelijk en kan in cassatie niet verder worden getoetst."3 

Voor degenen die in alle dubbele ontkenningen de weg zijn kwijtge
raakt: de Hoge Raad vond dat het bij de uitvoering van de geursor-

11 Vergelijk CJ. van Ledden Hulsebosch, Veertig jaar speurderswerk: Losse schetsen 
(2e ed.). Utrecht Kemink I94S, p. 62-6S, p. n-78 en p. 192-193. 

12 Bedoeld wordt het Keuringsreglement (1991), Keuringsreglement Polities peur
hond Menselijke Geur. s1: (reglement op grond van art. 8 van de Regeling van de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 25 maart 1994. nrs. 
EA94"U90S en 430262f594fGBJ, houdende regels over politiespeurhonden, 
Staatscourant, 31 maart 1994) dat zo nog ter sprake komt 

'3 HR 9 september 1997, nr. 105471, UN ZDt1792, p. 1686, par. 129. 
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teerproef ook wel een onsje minder mocht zijn. Dit soort rechterlijke 
souplesse dwong de politie natuurlijk niet haar best te doen. De ont
wikkeling van de geursorteerproef naar een professionele proef is 
daardoor vooral te danken aan het grote debacle van de Paskamer
moord en de inzet van veel enthousiaste hondengeleiders.I4 

Als gevolg van de Paskamerrnoord werden in 1991 vrij strikte 
regels ingevoerd die eisen stelden aan de hond, diens geleider en de 
procedure van de geursorteerproees Die eisen werden later, in 1997 
nog eens aangescherpt en gewijzigd,I6 vooral onder invloed van Adee 
Schoon die haar proefschrift wijdde aan de geursorteerproef. t7 

De recente geursorteerproef 

Sinds het KeuringsregIement van 1997 kent de geursorteerproef een 
aantal fasen dat wij kort zullen bespreken.I8 De eerste fase is het ver
zamelen van geuren bij de verdachte en een aantal andere personen 
dat als bijlegger of controlepersoon - wat dat is, zullen wij weldra be
spreken - zal gaan fungeren. Het belangrijkste punt bij het verzame
len van geurmonsters is dat alle geuren op dezelfde wijze en op 
hetzelfde tijdstip worden verzameld. 

Het is gebruikelijk om als bijleggers en controlepersonen poli
tiemensen te gebruiken. Dat is efficiënt maar onverstandig, want dit 
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14 Zie over de paskamermoord, die werd gepleegd op 30 november 19B4, D. Nierop 
& P. EIberse, De pasknmerrrword, Utrecht: Spectrum 1989 en de beschrijving 
van degene die de onjuiste geursorteerproeven in die 7.aak uitvoerde in: J. 
Kaldenbach, K9 scent detection: My favorite judge lives in a kennel, Calgery: 
Detselig Enteprises 1998, p. 127-139. Wij weten zeker dat de proeven van 
Kaldenbach fout waren, omdat inmiddels bekend is wie wél de Paskamermoord 
pleegde: de drugsverslaafde Kemal Errol Hij werd niet vervolgd, omdat hij in 
1992 was overleden. Zijn DNA was aangetroffen op de zakdoek bleek in 2002. 
En achteraf bleek dat hij toentertijd in het bezit wa~ van een mes met daarop het 
bloed van Sandra 

15 Keuringsreglement (1991) Keuringsreglement Politiespeurhond Menselijke Geur. 
s.1.: (reglement op grond van art. 8 van de Regeling van de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Justitie van 25 maart 1994, nrs. EA94"U90S en 
430262/s94I0BJ, houdende regels over politiespeurhonden, Staatscourant, 
31 maart 1994). 

16 Keuringsreglement (1997) Keuringsreglement Politiespeurhond Menselijke Geur. 
s.i.: (reglement op grond van art. 8 van de Regeling Politiespeurhonden 1997 (nrs. 
EAg4fU90S en 4302621S94I0BJ), Staatscourant, 24 september 1997). 

17 O.A.A. Schoon, The performance of dogs in identifying hwnans by seent, 1997 
(ongepubliceerde diss. Leiden). 

18 Wij laten hier buiten beschouwing het veilig stellen van het voorwerp dat als 
uitgangspunt dient voor de geursorteerproef en de manier waarop dat voorwerp 
bewaard dient te worden. 
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geeft aan de hond een mogelijkheid om erachter te komen welk buis
je van de verdachte is anders dan door overeenkomst in geur tussen 
uitgangspunt en verdachte. De politiemensen zouden wel eens een 
homogene geur kunnen hebben die voor de honden afwijkt van de 
geur van de verdachte.I9 Maar ook zouden sommige politiemensen op 
den duur een bekende kunnen worden voor de hond.20 Welk effect 
dit zou kunnen hebben op de geursorteerproef weten we eenvoudig
weg niet. Het levert in ieder geval altijd een alternatieve verklaring op 
voor de keuze van de hond die dan ook altijd afbreuk doet aan de 
waarde van de geursorteerproef. 

De volgende stap is het uitvoeren van de proef, of eigenlijk de 
proeven, zelve. Dat zijn er liefst vier. De eigenlijke proeven worden 
vooraf gegaan door twee controleproeven. In die controleproeven 
zijn opgenomen de verdachte, de bijleggers en een controlepersoon. 
Van de controlepersoon krijgt de hond lucht en hij moet dan een an
der buisje van die controlepersoon uit de rij apporteren. Er worden 
twee proeven gedaan om ervoor te zorgen dat de hond als hij bij 
nummer I begint, altijd ten minste éénmaal langs de geur van de ver
dachte is gekomen voordat hij de controlepersoon tegenkomt. De 
buisjes in de eerste twee proeven worden neergelegd volgens één van 
de vaste 36 schema's. Welk schema wordt gekozen, wordt bepaald 
met twee dobbelstenen. 

Deze twee proeven zijn ervoor bedoeld om te controleren of 
de hond goed 'werkt' op de dag van de proef en om te controleren of 
de hond niet een bijzondere voorkeur heeft voor de geur van de ver
dachte zodat hij om die reden de verdachte zou apporteren. Dit zijn 
niet erg zinvolle proeven, want de praktijk laat zien dat de honden 
zelden of nooit bij deze controleproeven falen: I 

Na de controleproeven wordt het buisje van de controleper
soon verwijderd. Dan volgt de eigenlijke proef. De hond krijgt de 
geur van het uitgangspunt en loopt de rij buisjes opnieuw langs. Als 
hij iets apporteerde, wordt de proef nog eens herhaald met de buisjes 
in een andere volgorde. Als de hond dan nogmaals het buisje van de
zelfde persoon apporteert, is de proef succesvol afgerond. 

I9 Zie hierover G.A.A. Schoon & P.J. van Koppen, 2002, p. 5'J7-622. 
20 Het is overigens voor de rechter en de verdediging onmogelijk om vast te stellen 

of de hond bepaalde bijleggers al eerder is tegengekomen. Dat zou een overzicht 
vergen van alle eerdere proeven van de hond. Bovendien worden de namen van 
de bijleggers en controlepersonen geheim gehouden. 

2I Persoonlijke mededeling Jan Zoodsma, toenmalig hoofd van de Afdeling 
Levende Have van de KLPD. 
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Daar is overigens niet iedereen het mee eens. Sterker: er is de laatste 
jaren nogal wat kritiek gekomen op de geursorteerproef.'2 Wij laten 
die hier buiten beschouwing, omdat ons verhaal niet gaat over wat er 
nu precies goed en fout is aan de geursorteerproef, maar over de 
waarde die rechters daaraan hechten. 

Rest ons nog een essentieel onderdeel van de geursorteer
proef te vertellen. Zoals gezegd, mag de hondengeleider niet weten 
welk buisje van de verdachte is. Daarom worden de buisjes door een 
helper - meestal de geleider van een andere hond - uitgelegd. De 
hondengeleider komt pas binnen als de helper daarmee klaar is. En 
daarmee ging het goed mis bij de Oefengroep Oost. 

De Oefengroep Oost 

De rechtbank Zwolle veroordeelde op 7 februari 2006 een man voor 
een overval op twee medewerkers van een casino. De daders pikten 
ook hun auto in en die werd teruggevonden. De versnellingspook van 
de auto werd op geur bemonsterd en dat monster werd gebruikt voor 
een geursorteerproef. Na het vonnis van de rechtbank legde één van 
de hondengeleiders een verklaring af dat in de periode dat de geur
sorteerproef werd uitgevoerd, op 5 augustus 2005, het voorkwam dat 
de proef niet blind werd uitgevoerd. Een andere hondengeleider ver
klaarde zelfs te weten dat de proef in de betreffende zaak niet blind 
was uitgevoerd. Dat gebeurde, zo zei de eerste hondengeleider, van
wege de grote drukte en het tekort aan geschikte honden. Dat werd 
allemaal verteld op de zitting van het Hof op 3 augustus 2006 waar de 
zaak inmiddels diende. De dag ervoor had de politieman nog even 
een proces-verbaal gemaakt waarin zijn spontane biecht werd ge
daan. Het Hof sloot het resultaat van de geursorteerproef uit van het 
bewijs.23 
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22 Zie voor die kritiek onder andere J. Boksem & J.E.R Frijters, 'Enkele opmer
kingen over de geuridentificatieproef als bewijsmiddel in strafzaken', Strafblad' 
Het Nieuwe Tijdschrift voor Strafrecht 2005-3, p. 63-83; J.E.R Frijters, 'De geur
identificatieproefin het licht van het falci:ficatiebeginsel', NIB 2006-81, p. 945-948; 
J.E.R FJijters & J. Boksem, 'Een positieve geuridentificatieproef dient vrijwel 
altijd in een tegenonderzoek te worden herhaald!', NIB, 2004-79, p. 729-734 en 
J. Naeyé, 'De rechtmatigheid van de sorteerproef: Kanttckeningen bij de iden
tificatie van aangehouden verdachten met behulp van een politiespeurhond', 
Advocatenblad T994-74. p. 931-934. 

23 Hof Leeuwarden (als nevenzittingsplaats van het Gerechtshof Arnhem) 10 no
vember 2006, UN AZ 1994 Het Hof ging niet mee met het betoog van dc 
verdediging dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk was, want het Hof 'acht 
niet aannemelijk geworden dat dit is gebeurd met de intentie om verdachte te 

~ 
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Het leek erop dat de Oefengroep Oost massaal valsheid in geschrifte 
had gepleegd. De Rijksrecherche onderzocht de zaak en besloten 
werd zeven leden van de oefengroep te vervolgen.24 Die vervolging 
gebeurde op een vreemde manier. Het openbaar ministerie legde aan 
de hondengeleiders een beperkt aantal concrete zaken ten laste. Het 
verweer van de meesten van de hondengeleiders was dat zij zich elk 
van die concrete zaken niet meer konden herinneren. Dat is, bij grote 
aantallen routinehandelingen, inderdaad een bekend kenmerk van 
het menselijk geheugen.25 

Inmiddels werd duidelijk wat de oefengroep had gedaan. Het 
was gebruikelijk om op een bord, dat in de sorteerruimte hing, te 
schrijven in welke volgorde de buisjes moesten worden neergelegd. 
Als de helper klaar was met zijn werk en voordat de geleider met de 
hond binnenkwam, diende het bord te worden uitgeveegd. Dat ge
beurde nooit, behalve als de hondengeleider dat nadrukkelijk aan de 
helper verzocht:6 Dan was er altijd nog een tweede bord om het 
hoekje, uit het zicht van eventuele belangstellenden zoals de officier 
van Justitie of de advocaat van de verdachte, waarop hetzelfde werd 
geschreven en dat bord werd niet uitgeveegd.27 Het argument dat 
men de dubbelblindregel niet zou nauw nam vanwege de werkdruk is 

benadelen. Het hof leidt dit mede af uit het feit dat verbalisant [verbalisant IJ 
eigener beweging de informatie heeft verstrekt over het verloop van de geur
identificatieproef in deze zaak. Hij heeft eerst de advocaat-generaal ingelicht en 
vervolgens het hof en de verdediging door middel van zijn proces-verbaal van 
2 augustus 2006. Daarmee is in ieder geval voorkomen dat verdachtes recht op 
een eerlijke behandeling van zijn zaak op dit punt teniet is gedaan.' Dat roept 
twee vragen op: (I) Zou het openbaar ministerie wel niet-ontvankelijk zijn 
geweest als iemand anders dan de hondengeleider de politiële valsheid in 
geschrifte aan het licht had gebracht? En (2) Wat moet de politie allemaal 
uitspoken om het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te laten zijn? Dit is 
relevant, want in een aanpalende zaak waarin op dezelfde dag werd beslist, leidde 
de politiële valsheid in geschrifte weliswaar tot bewijsuitsluiting van de geur
sorteerproef en vrijspraak voor een deel van de tenlastelegging. De verdachte 
werd echter wc\ veroordeeld, want voor het overige van de tenlastelegging achtte 
het Hof dat er voldoende ander bewijs was. Zie Hof Leeuwarden (als neven
zittingspiaats van het Gerechtshof Arnhem) 10 november 2006, UN AZ 1983. 

24 Zo meldde de minister van Justitie op 7 november 2007 in een brief aan de 
Tweede Kamer. 

25 Zie hierover M. van den Hout & M. Kindt, 'Repeated checking causes memory 
distrust', Behaviour Research and Therapy 200}-4I, p. 301-316 en E. Rassin, 
Tussen sofa en toga: Een inleiding in de rechts psychologie, Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers 2005, p. 38-39. 

26 Zie Rb. Zutphen 1 I december 2007, UN BB 9835. 
27 Zie M. van Dongen, 'Werkstraffen geëist tegen zeven speurhondengeleiders', De 

Volkskrant 20 november 2007, p. 3. 
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daannee invalide. Het tweemaal opschrijven kost immers meer tijd 
dan het eenmaal opschrijven. 

De keuze van het openbaar ministerie om een beperkt aantal 
concrete zaken ten laste te leggen, leidde tot enige merkwaardige be
slissingen van de rechtbank Zutphen. Wij citeren: 

'Verdachte [medeverdachte q heeft onder andere verklaard dat op maandagen 
doorgaans alle leden van de Oefengroep Oost (hierna: de Groep) in Eefde aanwezig 
waren, dat er binnen de Groep nooit blind werd gesorteerd en dat hij geen herinne
ringen heeft aan blind sorteren. 
Verdachte [medeverdachte B] heeft in zijn eerste verklaring bij het Bureau Integriteit 
en Veiligheid (hierna: BIV) verklaard dat er in een aantal gevallen niet-blind werd 
gesorteerd. ln zijn tweede verhoor verklaarde hij dat het bij proeven waarbij hij als 
helper optrad nooit blind ging, terwijl hij tenslotte bij de [Rijksrecherche] heeft ver
klaard dat cr nooit blind werd gesorteerd. 
Op grond van deze beide verklaringen lijkt op het eerste gezicht de conclusie ge
rechtvaardigd, dat er door de hondengeleiders van de Groep nimmer blind werd ge
sorteerd. ,>8 

En dan komt het: de redenering van de rechtbank neemt een onver
wachte wending. Medeverdachten C en B zullen er niet altijd bij ge
weest zijn. Zij gingen ook wel eens met vakantie of hadden een 
cursus, veronderstelt de rechtbank. En er is ook nog een medever
dachte die zei dat er op maandagen niet altijd niet blind en derhalve 
soms wel eens blind werd gesorteerd. Dat leidt tot de volgende 
merkwaardige redenering van de rechtbank: 

'Het vorenoverwogene brengt mee, dat de rechtbank er bij de beoordeling van het 
voorhanden bewijsmateriaal niet zonder meer van uit kan gaan dat er op drukke 
maandagen, maar ook op andere drukke (werk)dagen, inderdaad in alle gevallen 
niet-blind werd gesorteerd.' 

De rechtbank weet dan niet zeker of de specifiek ten laste gelegde 
geursorteerproeven wel of niet blind zijn gebeurd. Vrijspraak volgde 
voor de drie politiemensen met een slechts geheugen.>9 De overige 
vier, waaronder de man die alles op het nippertje eerlijk had opge
biecht aan het Hof Leeuwarden, werden veroordeeld. Zij kregen al
len een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met werk-
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28 Dit en het volgende citaat komt uit het vonnis van de Rb. Zutphen II december 
2007, LINBB 9850 . 

29 Zie voor alle drie vrijspraken Rb. Zutphen II december 2007, respectievelijk 
LJN BB 9850, LIN BB 9823 en LJN BB 986). 
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straffen die varieerden tussen 120 en 210 uur. De rechtbank Zutphen 
moet die dag gunstig gestemd zijn geweest.30 

De herzieningsbrieven 

Het Hof Leeuwarden mocht dan wel vinden dat het openbaar minis
terie ontvankelijk was omdat door het op tijd opbiechten de verdach
ten niet meer waren benadeeld door de politiële valsheid in geschrif
te, maar dat gold natuurlijk niet voor de vele andere zaken waarin de 
rechters in de veronderstelling verkeerde dat de geursorteerproeven 
wel waren uitgevoerd zoals in het proces-verbaal stond. Het College 
van Procureur-generaal besloot daarop aan alle veroordeelden en 
hun advocaten in zaken waarin een geursorteerproef door de Oefen
groep Oost was uitgevoerd een brief te zenden met de mededeling 
dat zij bij de Hoge Raad herziening zouden kunnen aanvragen. 

Deze manier van werken was mede mogelijk omdat het Hof 
Leeuwarden ervoor heeft gekozen op grond van de valsheid in ge
schrifte de geursorteerproef voor het bewijs uit te sluiten. Zo kon het 
oordeel in individuele zaken worden verplaatst naar de Hoge Raad 
die dan steeds een beslissing moest nemen over de waarde van het 
resterende bewijs in elke zaak zonder geursorteerproef. Als het Hof 
zou hebben gekozen voor het niet ontvankelijk verklaren van het 
openbaar ministerie, en de Hoge Raad zou dat oordeel volgen, dan 
zou een besmette geursorteerproef in een zaak vrijwel automatisch en 
zonder dat de kwaliteit van de rest van het bewijs nog relevant zou 
zijn, tot herziening moeten leiden. Dat zou voor forse aantallen her
zieningen hebben gezorgd. Het bleken er nu veel minder te zijn, maar 
dat bespreken we zo. 

In het eerste stadium ging het nog om forse aantallen zaken. 
De rijksrecherche had de gehele periode van september I997, toen 
een nieuwe Keuringsreglement werd ingevoerd/' tot maart 2006 on
derzocht. In die periode zijn 2.685 geurproeven uitgevoerd door de 
Oefengroep Oost. Niet in al die zaken zijn verdachten vervolgd. In 
ongeveer 1700 zaken is dat wel gebeurd en werd aan de veroordeelde 
en diens raadsman bericht dat zij in herziening zouden kunnen gaan.32 

30 Zie voor alle vier veroordelingen Rb. Zutphen II december 20lfJ, respectievelijk 
UNBB 9835, UNBB 9860, UNBB gB12 enUNBB 9859· 

31 Zie over de afwezigheid van de dubbelblindregel voor 191J7 H.F.M. Crombag, 
P J. van Koppen & W.A. Wagenaar, Dubieuze zaken: De psychologie van straf
rechtelijk bewijs, Amsterdam: Contact 1994. p. 220 e.v. 

32 Om hoeveel brieven het gaat, hebben wij niet precies kunnen achterhalen. In 
principe zou het moeten gaan om twccmaal I700 is 3400 brieven. Maar soms was 
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De gang van zaken biedt een unieke kans om de wijze waarop rech
ters de kracht van bewijs waarderen te onderzoeken. Er wordt in elke 
geursorteerproefzaak in principe tweemaal beslist: éénmaal met de 
bewijsmiddelen inclusief de geursorteerproef en éénmaal op grond 
van dezelfde bewijsmiddelen, maar zonder de geursorteerproef. Dat 
leert ons over de waarde die door rechters in het verleden werd ge
hecht aan het resultaat van de geursorteerproef. Bij voldoende aan
tallen zaken is er wellicht ook iets te zeggen over de resterende 
bewijsconstructie als geheel. Dat zou wel eens unieke informatie over 
de beslissende rechter kunnen opleveren. Dat onderzoek rapporteren 
wij hieronder. 

Tussen de twee beslissingen door de rechters wordt er echter 
een andere beslissing genomen: door de veroordeelde en diens advo
caat om al dan niet herziening aan te vragen. Die beslissing is van in
vloed op de gang van zaken en noodzaakte het om de veroordeelden 
en hun advocaten die geen herzieningsaanvraag indienden te bevra
gen waarom zij dat niet deden. Wat deed hen besluiten af te zien van 
de fraaie mogelijkheid om herziening bij de Hoge Raad aan te vra
gen?33 

De veroordeelden en hun advocaten 

De brieven waarin het openbaar ministerie veroordeelden en hun ad
vocaten wees op de mogelijkheid van een herzieningsaanvraag zijn 
verstuurd door de parketten waar de strafzaak in eerste aanleg had 
gediend. De geursorteerproef die door de oefengroep Oost zijn uit
gevoerd, zijn namelijk terecht gekomen in dossiers in het gehele land. 
Uit praktische overwegen kozen wij ervoor alleen de veroordeelden 
en hun advocaten aan te schrijven aan wie een brief was verstuurd 
door de parketten in Zutphen en Arnhem. Dat waren er relatief veel, 
omdat de Oefengroep Oost in die arrondissementen veel geursor
teerproeven uitvoerde. Zo schreven wij in 407 zaken de veroordeelde 
of diens advocaat of beiden aan; 168 zaken uit Arnhem en 239 zaken 
uit Zutphen.34 
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geen advocaat bekend en vaker was de verblijfplaats van de veroordeelde voor 
het openbaar ministerie niet meer te achterhalen. 

33 Wij danken het College van procureurs-generaal voor zijn bewilliging in ons 
verzoek om medewerking en Eddie Lewlk in Zutphen en Frans Hugo in 
Arnhem voor hun genereuze hulp bij het verzamelen van de gegevens. 

34 Het viel ons op dat er meer zaken waren in Zutphen dan in Arnhem, hoewel 
Zutphen het kleinste arrondissement van de twee is. Wij hebben daarvoor geen 
verklaring kunnen vinden. Was de geursorteerproef populairder in Zutphen? 

---j. 
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Wij deden nog iets anders met die zaken: wij codeerden een aantal 
kenmerken van de zaken waarin een geursorteerproef was toegepast. 
Wij bespreken die eerst en keren dan terug naar de veroordeelden en 
hun advocaten. 

De geursorteerproefzaken 

Wij codeerden een aantal kenmerken van de 407 Zutphense en Arn
hemse zaken waarin de geursorteerproef werd toegepast. Het gaat 
om zaken die zich afspeelden tussen 1997 en 2006. 

Op grond van de kosten die gemoeid zijn met een geursor
teerproef en het gedoe dat het met zich meebrengt, zou men ver
wachten dat de geursorteerproef alleen wordt toegepast in relatief 
ernstige zaken. Dat bleek echter niet in sterke mate het geval, als wij 
ten minste afgaan op de rechter voor wie de zaken dienden: iets meer 
dan de helft van de zaken, 206 (51 procent), diende voor de politie
rechter; de overige voor de meervoudige kamer. 

Wij moesten onze kennis van de zaken baseren op de vonnis
sen die in de strafzaken zijn gewezen. Daarbij moet worden opge
merkt dat een 'aantekening mondeling vonnis' van de politierechter 
voor een inhoudelijke analyse niet bruikbaar was, doordat deze von
nissen geen volledige informatie over een zaak bevatten maar enkel 
het bewezen verklaarde en de opgelegde straf rapporteren. Een 'ver
kort vonnis' van de meervoudige kamer bood daarentegen al meer 
volledige informatie over een zaak, zoals de precieze tenlastelegging, 
een korte beschrijving van het onderzoek ter terechtzitting en een 
motivering van de sanctie. De zaken waarvoor de politierechter of de 
meervoudige kamer de bewijsmiddelen had uitgewerkt, leverden ui
teraard de meest bruikbare informatie op. Uiteindelijk waren 221 van 
de beschikbare vonnissen bruikbaar (54 procent van alle vonnissen) 
voor een nadere inhoudelijke analyse.35 

De opgelegde straffen in die 221 zaken laten zien dat de zaken waarin 
de geursorteerproef is gebruikt zelden bagatelzaken betreft (zie Tabel 
I). De overgrote meerderheid van de veroordeelden heeft een on
voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, voor een deel in combina-

Had de Oefengroep Oost een voorkeur voor werk in het arrondissement 
Zutphen? Wij weten het niet. 

35 Van de 201 vonnissen meervoudige kamer waren er 22 (TT procent) niet 
bruikbaar of niet beschikbaar voor een inhoudelijke analyse. Van de 206 
politierechtervonnissen waren er 164 (80 procent) niet bruikbaar of niet 
beschikbaar. 
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tie met een voorwaardelijke. Als een gevangenisstraf werd opgelegd, 
was de duur van het onvoorwaardelijke deel gemiddeld 460 dagen. In 
de overgrote meerderheid van de zaken werd de verdachte vervol~d 
voor diefstal, voor een deel in combinatie met geweld (zie Tabel 2).3' 

Tabel r: De opgelegde straffen in Zutphense en Arnhemse zaken (N = 221) 

Geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf 

Combinatie onvoorwaardelijke en voorwaardelijke gevangenisstraf 

Voorwaardelijke gevangenisstraf plus taakstraf 

Taakstraf 

Plaatsing in inrichting voor verslaafden I stelselmatige daders 

Andere combinaties van straffen 

Straf onduidelijk 

Totaal 

Aantal 

134 
61 

9 

5 
3 
7 
3 

22I 

Percentage 

61 
28 

4 
2 

I 

3 

IOO 

Tabel 2: Soort misdrijven waarvoor in Zutphen en Arnhem werd vervolgd (N=22 I) 

Aantal Percentage 

Diefstal 144 65 
Diefstal met geweld 54 24 
Gewelds- en levensdelicten T6 7 
Opiumwet en WWM 3 I 

Seksueelmisbruïk T 

Soort misdrijf onduidelijk 3 I 

Totaal 22I IOO 

In de meeste zaken werd geen hoger beroep ingesteld tegen het von
nis van de rechtbank. In 131 (32 procent) van de 407 zaken (wij heb
ben dit gegeven over alle onderzochte zaken) ging de verdediging, het 
openbaar ministerie of beide in appel. Het hoger beroep werd weer 
ingetrokken in 35 zaken (9 procent van het totaal). 

In 89 (22 procent) van de zaken vonden wij een aanvulling op 
het vonnis met de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen. In 37 
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36 Wij hebben hier over het feitencomplex waarop in de strafzaak de nadruk lag. 
Uiteraard wordt aan verdachten in een dec\ van de zaken van alles bijkomend 
ten laste gelegd, zoals diefstal plus verboden wapenbezit 

DD 2010, afl. 4/26 



(42 procent) zaken werd de geursorteerproef niet als bewijsmiddel 
opgevoerd; in 52 zaken (58 procent) gebeurde dat wel. In deze 52 za
ken werd voor een totaal van 71 feiten een geursorteerproef in de 
bewijsconstructie opgenomen. Voor deze 71 feiten kwamen wij te we
ten met welk voorwerp de geursorteerproef is uitgevoerd (zie Tabel 
3). Dat levert geen verrassingen op. 

Tabel 3: Uitgangspunt bij geursorteerproef in Zutphensc en Arnhcmse zaken (N='7I) 

Aantal Percentage 

Object waannee het misdrijf is gepleegd 29 41 

Object dat aanwezig was op het plaat delict 29 41 

De gestolen goederen 7 IQ 

Status van het object onduidelijk 3 4 
Vumwapen of drugs in geval van WWM of Opiumwet 3 4 
Totaal ZI IOO 

Wij onderzochten de overige bewijsmiddelen die door de rechtbank 
werden opgevoerd voor de feiten waarvoor ook de geursorteerproef 
als bewijsmiddel werd genoemd. Terzijde zij opgemerkt dat wij de
zelfde coderingen uitvoerden op de arresten van de hoven, maar dat 
leverde geen wezenlijk andere resultaten op dan de rechtbanken. 
Voor de eenvoud laten wij daarom de hoven hier buiten beschou
wing. 

Wij codeerden niet minutieus elk bewijsmiddel. Dat deden wij 
niet omdat daaraan twee nadelen kleven: (I) Een dergelijke codering 
zou zo specifiek worden, dat wellicht de vonnissen niet meer zinvol 
met elkaar konden worden vergeleken en (2) een dergelijke manier 
van coderen geeft geen informatie over de betekenis van elk bewijs
middel in de bewijsconstructie. Wij kozen ervoor om de bewijsmidde
len in drie categorieën te onderscheiden: specifieke, aspecifieke en 
non-specifieke bewijsmiddelen. Daarmee sloten wij aan bij de inde
ling van Dreissen.37 

Een specifiek bewijsmiddel legt een directe relatie tussen de verdach
te en het bewezen verklaarde. Dreissen spreekt in dit verband over 
een één-op-één-relatie tussen het bewijsobject, het bewezen ver
klaarde, en het bewijsmateriaal. In die categorie vallen bijvoorbeeld 

37 W.H.B. Dreissen, Bewijsnwtivering in strafzaken (diss. Maastricht), Den Haag: 
Boom Juridische uitgevers 2007, p. 178. 
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de bekentenis waarin de verdachte zegt het misdrijf te hebben ge
pleegd en waarin hij blijk geeft van daderkennis, sporenmateriaal dat 
aan de verdachte is gekoppeld en dat onmiskenbaar materiaal is dat 
afkomstig is van de dader en bijvoorbeeld ook een herkenning door 
een getuige van de verdachte als de dader in een Oslo-confrontatie. 

Een aspecifiek bewijsmiddel legt de relatie tussen de verdach
te en de bewezenverklaring op indirecte wijze. In geval van aspecifiek, 
indirect bewijs spreekt Dreissen over een gat tussen het bewijsmate
riaal en de bewezenverklaring dat slechts door middel van afleiding 
kan worden gedicht. Voorbeelden van aspecifieke bewijsmiddelen 
zijn een modus operandi die overeenstemt met delicten waarvoor 
verdachte eerder is veroordeeld of het bezit van een auto waarmee 
een overval is gepleegd. Een aspecifiek bewijsmiddel kan de verdach
te derhalve wel erg verdacht maken, maar de relatie tussen de bewe
zenverklaring en de verdachte niet direct aantonen. 

Non-specifieke bewijsmiddelen vertellen ons niets over de re
latie tussen de verdachte en het bewezen verklaarde, maar zijn vaak 
wel essentieel voor elementen van de bewezenverklaring. Zo is een 
aangifte van een diefstal of een sectieonderzoek bij een moord essen
tieel voor respectievelijk het concretiseren van de gestolen goederen 
of het vaststellen van een onnatuurlijke doodsoorzaak. Een dergelijk 
bewijsmiddel zegt op zichzelf echter niets over de betrokkenheid van 
de verdachte. 

De geursorteerproef zelve kan in het licht van deze driedeling 
als specifiek bewijsmiddel worden aangemerkt. De proef legt immers 
een direct verband tussen de verdachte en het bewezen verklaarde. 
Zo kan de proef aantonen dat de verdachte de gestolen spullen heeft 
aangeraakt, het breekijzer heeft vastgehouden of, meer in het alge
meen, dat de verdachte op de plaats delict is geweest. Zo bezien kan 
het wegvallen van de geursorteerproef een heftige klap voor de be
wijsconstructie betekenen. Daar staat tegenover dat de geursorteer
proef binnen de rechtspraak en literatuur wordt bestempeld als een 
bewijsmiddel dat met voorzichtigheid dient te worden gehanteerd. 
Men spreekt in dat verband vaak over een beperkte rol van de geur
sorteerproef als steunbewijs.38 
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38 Zie de conclusie van advocaat-generaal Machielse bij zowel HR 9 september 
190/7. NI 1998, 98 als HR II december 200"/, UN BF 7127; Zie voor rechterlijke 
hantering van dil principe bijvoorbeeld Rb. 's-tIertogenbosch 6 juni 2005, UN 
AT 7532, Rb. 's-Hertogenbosch 21 februari 200"/, UN AZ 9102 en Rb. Utrecht 
II juli 2008, UNBE 9238. 
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De bovenstaande driedeling van bewijsmiddelen maakte het mogelijk 
om elke bewijsconstructie als geheel te coderen op basis van de speci
ficiteit van haar bewijsmiddelen. Wij kozen ervoor de bewijsconstruc
ties op te delen in de volgende vier categorieën van specificiteit: 
I. Specifiek bewijs: De bewijsconstructie bevat één of meer specifie

ke bewijsmiddelen. 
2. Meerdere aspecifieke bewijsmiddelen: De bewijsconstructie bevat 

meerdere aspecifieke bewijsmiddelen, maar geen specifieke be
wijsmiddelen. 

3. Een enkel aspecifiek bewijsmiddel: De bewijsconstructie bevat een 
enkel aspecifiek bewijsmiddel, maar geen specifieke bewijsmidde
len. 

4. Non-specifiek bewijs: De bewijsconstructie bevat enkel non
specifieke bewijsmiddelen. 

Van nummer I naar nummer 4 is de specificiteit van de bewijscon
structie als geheel steeds minder. Het behoeft geen betoog dat een 
bewijsconstructie bij voorkeur specifiek dient te zijn. Dat neemt niet 
weg dat ook een bewijsconstructie die meerdere aspecifieke bewijs
middelen kan overtuigen in de zin van artikel 338 Sv, zeker wanneer 
een plausibele alternatieve lezing van de bewijsmiddelen ontbreekt. 
Een enkel aspecifiek bewijsmiddellijkt in beginsel onvoldoende voor 
een deugdelijke bewijsconstructie en als er enkel non-specifiek bewijs 
beschikbaar is, kan een bewezenverklaring onmogelijk zinvol worden 
gemotiveerd. 

Nadat we deze codering op basis van specificiteit toepasten op 
de bewijsconstructies minus de geursorteerproef zelf, vonden wij het 
volgende. Een totaal van 27 zaken (38 procent) valt in de derde en 
vierde categorie en daarmee was de geursorteerproef in deze zaken 
blijkbaar een belangrijk en dragend bewijsmiddel (zie Tabel 4). 
Daarnaast vormt de geursorteerproef in 37 (52 procent) van de zaken 
de enige specifieke vorm van bewijs. Dit hoeft niet te betekenen dat 
er geen ander bewijsmateriaal beschikbaar was in deze zaken. Onze 
analyse gaat namelijk niet over het bewijs dat het dossier biedt, maar 
over de bewijsmiddelen die door de rechter worden genoemd ter mo
tivatie van de bewezenverklaring. Onder Nederlandse rechters is er 
een traditie om zuinig te motiveren.39 Dat houdt in dat men bij voor
keur juist voldoende bewijsmiddelen in de bewijsconstructie opneemt 

39 J.F. Nijboer & A. Sennef, 'Justification', in: M. Malsch & J.F. Nijboer (red.), 
Complex cases: Perspec:tive.v on the Netherlands crimina! fustice system, Amster
dam: Thela Thesis 1999, p. II-26. 
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om een veroordeling te dragen. Als dan bijvoorbeeld een geursor
teerproef als bewijsmiddel weg zou vallen, blijft ogenschijnlijk te wei
nig bewijs over, maar kan niet worden uitgesloten dat door het zuinig 
motiveren er nog ruim voldoende andere bewijsmiddelen in het dos
sier over zouden blijven om een veroordeling te kunnen dragen. Met 
dat in het in het achterhoofd moeten de gegevens in Tabel 4 worden 
bezien. Op basis van onze bevindingen kan wel geconcludeerd wor
den dat rechtbanken een relatief belangrijke rol aan de geursorteer
proef toedeelden en dat de functie van de geursorteerproef als 
steunbewijs ruim wordt geÜlterpreteerd. Althans, dat deden de rech
ters voorafgaand aan het debacle van de Oefengroep Oost. 

Tabel 4: De bewijsconstructie in de Zutphense en Arnhemse zaken waarin de geursor
teerproef als bewijsmiddel werd opgevoerd in de bewijsconstructie. In de tabel wordt 

weergegeven wat overblijft als de geursorteerproef wordt geschrapt (N=7 I ) 

Overblijvende constmctie na schrappen geursorteerproef 

Aantal fciten* 

Specifiek bewijs 

Meerdere aspecifieke bewijsmiddelen 
Een enkel aspecifiek bewijsmiddel 

Non-specifiek bewijs 

Aantal Percentage 

71 100 

34 48 

10 14 

22 31 

5 7 
* Het gaat hier om aantallen feiten, niet om aantallen zaken. De in totaal 7I feiten zijn af

komstig van de 52 zaken waarin de bewijsmiddelen zijn uitgewerkt. 

De beweegredenen van veroordeelden en hun advocaten 

Wij schreven de veroordeelden en advocaten in de Zutphense en 
Arnhemse geursorteerproefzaken een eenvoudige brief waarin wij 
onze interesse in deze zaken uitlegden. Bij de brief was een vrijwel le
ge pagina gevoegd, met daarop slechts één vraag: 
'In de zaak van [naam ingevuld] is geen herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge 
Raad, omdat ... ' 

In totaal hebben wij voor 167 (41 procent) van de zaken een ant
woord ontvangen. Voor II6 zaken kregen wij alleen een antwoord 
van de advocaat, voor 33 zaken alleen een antwoord van de veroor
deelde en voor 18 zaken antwoordden beiden. 

Een aantal antwoorden lieten wij buiten de analyses. Zo hiel
den 15 antwoorden in dat er wel een herzieningsverzoek was in
gediend en voor die zaken was uiteraard de vraag niet relevant. 
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Daarnaast waren nog eens 38 onbruikbaar. In die categorie vielen 
antwoorden als 'Geen commentaar' en 'Ik had veel problemen'. De 
antwoorden voor de resterende 114 zaken gebruikten wij voor onze 
analyse (zie Tabel 5). 

Tabel 5: De redenen van advocaten en veroordeelden om geen herzieningsver,lOek in te 

dienen (aantallen zaken; N=II4) 

Reden Aantal Percentage 

Redenen om geen herzieningsverzoek in te dienen 
Er was voldoende overig bewijs 

Vrijgesproken voor hetfeit waarbij de geursorteerproef 

een rol speelde 

Veroordeelde zegt schuldig te zijn 

Advocaat kan geen contact krijgen met veroordeelde 

Correspondentieprobleem van openbaar ministerie 

met veroordeelde of advocaat 

Veroordeelde ziet op tegen een nieuw proces of ziet 

het nut er niet van in 

Aanvullende en overige redenen 
Advocaat: Dossier is kwijtgeraakt 

Advocaat: De zaak is overgenomen door een ander / 

39 

12 

16 

13 

7 

ik werk bij een nieuw kantoor 1 I 

Advocaat vermoedt verwisseling van 7.aken 3 

Een herzieningsverzoek wordt nog overwogen 6 

Noot: de percentages tellen niet op tot 100 omdat soms meerdere redenen werden 

opgegeven. 

34 

TI 

3 

4° 

14 

II 

6 

IQ 

3 
5 

Samenvatting Aantal Percentage 
Geen herziening vanwege inhoudelijke redenen 

Geen herziening vanwege formele en praktische redenen 

Geen herziening vanwege zowel het een als het ander 

Totaal 

40 35 
63 55 
TI IQ 

IOO 

De opgegeven inhoudelijke redenen - het overige bewijs was vol
doende, 'Ik ben schuldig' en vrijspraak voor het feit met de geursor
teerproef - komen er alle op neer dat een herzieningsverzoek volgens 
de veroordeelde enlof de raadsman kansloos zou zijn. Maar er was 
ook een aantal praktische redenen, die alle betrekking hadden op ge
brek aan contact; het openbaar ministerie bereikte de aangeschreve-
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nen niet, de advocaat kon zijn cliënt niet vinden of werkte inmiddels 
ergens anders. 

Als we even tot de grenzen gaan van wat onze gegevens aan 
conclusies toelaten en we nemen daarbij aan dat onze steekproef re
delijk representatief is voor alle zaken waarin geen herzieningsver
zoek is ingediend, dan ontstaat het volgende beeld. In iets minder dan 
de helft van de zaken waarin geen herzieningsverzoek is ingediend, 
namelijk 47 procent (54 van de 114 zaken), gebeurde dat niet omdat 
ook de veroordeelde en zijn advocaat zo'n verzoek zelf kansloos acht
te. In de overige zaken zaten er allerlei praktische problemen in de 
weg. Eén daarvan is dat het openbaar ministerie er bij veel veroor
deelden niet in is geslaagd om het juiste adres te achterhalen. Dat on
dervonden wij ook. V ande 700 brieven die wij uitzonden, konden er 
voor zover wij weten 80 brieven, waarvan de overgrote meerderheid 
aan veroordeelden was gericht, niet worden bezorgd.40 

Die praktische problemen zijn door het openbaar ministerie 
in feite op het bordje van de veroordeelde gelegd. Het College van 
procureurs-generaal had er ook voor kunnen kiezen om zelf het voor
touw te nemen, een analyse van elke zaak te maken en vervolgens 
ambtshalve een herzieningsverzoek in te dienen als dat aan de orde 
zou blijken te zijn. Dat was wellicht een elegantere oplossing geweest. 
Maar wij moeten toegeven dat dit een enorme operatie zou zijn ge
weest die veel min of meer arbitraire keuzes zou hebben gevergd. De 
gekozen weg lijkt in ieder geval efficiënter nu we kunnen aannemen 
dat de veroordeelden en hun advocaten in de regel beter op de hoog
te zijn van de bewijsportee van hun zaak dat een medewerker van het 
openbaar ministerie die zich in elke zaak zou moeten inwerken of een 
tijdelijke commissie zoals de Commissie Evaluatie Mgesloten Straf
zaken (CEAS) die dat werk op zich zou nemen. In dat licht gezien, 
heeft het College van procureurs-generaal de juiste keuze gemaakt. 
Het leidde ook tot minder zaken die aan de Hoge Raad werden voor
gelegd. De zaken die uiteindelijk ter herziening aan de Hoge Raad 
zijn voorgelegd bespreken wij hieronder. 

De herzieningsaanvragen bij de Hoge Raad 

De stand van zaken bij de Hoge Raad is, althans wat betreft de her
zieningsaanvragen in geursorteerproefzaken, bij het schrijven van dit 
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40 Wij verzonden de brieven vanaf het openbaar ministerie te Arnhem en deze 
werden dus ook daarheen retour gezonden. Mogelijk hebben wij daardoor niet 
alle retour-afzender-stukken ontvangen. 
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stuk als volgt. Er zijn 92 aanvragen tot herziening ingediend.4T Dat is 
iets meer dan vijf procent van het aantal zaken waarin het openbaar 
ministerie een brief verzond. Tot op het moment van schrijven is er in 
78 zaken door de Hoge Raad arrest gewezen. Daarbij zijn er 57 aan
vragen ongegrond verklaard en zijn 21 aanvragen geheel of gedeelte
lijk gegrond verklaard (37 procent van de afgehandelde aanvragen). 
Als deze trend zich doorzet, zullen de 14 nog te behandelen zaken 
nog zo'n vijf geslaagde verzoeken opleveren. De dan 26 geslaagde 
herzieningszaken vormen anderhalve procent van het aantal door het 
openbaar ministerie geïdentificeerde foute geursorteerproefzaken. 
Dat is niet veeL 

Waarom werden zo weinig herzieningsverzoeken bij de Hoge 
Raad ingediend? Men zou kunnen veronderstellen dat de geursor
teerproef helemaal niet zo'n belangrijk bewijsmiddel was. De analyse 
van de geursorteerproefZaken in Zutphen en Arnhem laat echter iets 
anders zien: in 52 procent van de zaken werd er naast de geursorteer
proef geen ander specifiek b~wijsmiddel door de rechters opgevoerd. 
Als wij aannemen dat ook een bewijsconstructie die is gebaseerd op 
meerdere aspecifieke bewijsmiddelen in de regel voldoende stevig is, 
dan blijkt nog altijd een percentage van 38 over waarin de bewijscon
structie zonder geursorteerproef fragiel is, althans fragiel genoeg om 
een geslaagd herzieningsverzoek op te leveren, zoals we weldra zullen 
zien. 

Een belangrijke oorzaak voor het geringe aantal herzienings
verzoeken lijkt dan ook gelegen in de hier boven besproken prakti
sche problemen die wij in onze steekproef vonden. 

De beslissingen van de Hoge Raad 

Herziening is mogelijk als er een novum is, een nieuw feit dat aan de 
laatste feitelijke rechter onbekend was en dat, indien het wel bekend 
zou zijn geweest, tot een voor de toenmalige verdachte gunstiger be
slissing zou hebben geleid.42 Dat er in de geursorteerproefzaken een 

41 Deze en volgende cijfers over de stand van zaken bij de Hoge Raad zijn afkom
stig van www.rechtspraak.nl. zaakdossier 'Herziening in gewproefzaken' (geraad
pleegd op 16 december 2009) volgens de site bijgewerkt tot 21 september 2009. 

42 Artikel 457, lid I, sub 2 Sv. Er zijn nog enige andere criteria die wij hier buiten 
beschouwing laten. Zie B.F. Keulen, 'Herziening van de herziening'!', Rechts
geleerd Magazijn Themis 2007-168, p. 3-I.j.; T. Kooijmans, 'De toetsingsruimte 
van de feitenrechter na verwijzing door de Hoge Raad in een herzienings
procedure', DD 2005-35, p. 858-8'74; T. Koopmans, 'Het novum als ingang van 

~ 
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nieuw feit is, lijkt onmiskenbaar. Het novum in de geursorteerproef
zaken is het feit dat de geursorteerproef waarschijnlijk· verkeerd is 
uitgevoerd. Er wordt gesproken over 'waarschijnlijk' omdat het niet 
zeker is dat elke proef door de oefengroep Oost in de periode van 
september 1997 tot en met maart 2006 ten onrechte niet dlJ.bbelblind 
is gedaan. Op basis van de verklaringen van de uitvoerende verbali
santen heeft het openbaar ministerie echter geconcludeerd dat de on
regelmatigheden rondom de proef structureel van aard waren. De 
Hoge Raad heeft deze zienswijze overgenomen en geoordeeld dat, 
tenzij er concrete aanwijzingen zijn van het tegendeel, de geurproef 
door de rechter niet gebruikt zou zijn voor het bewijs als hij bekend 
was geweest met de onregelmatigheden.43 

De vraag voor de Hoge Raad is daarom of dit nieuwe feit tot 
een drastisch andere beslissing zou hebben geleid. Die vraag kan 
zonder problemen in deze zaken worden vernauwd tot de vraag of er 
zonder de geursorteerproef voldoende ander bewijs zou overblijven 
om een veroordeling van de verdachte te dragen.44 Dat heeft de Hoge 
Raad als volgt geformuleerd: 

'Ingeval het resultaat van een onregelmatige geuridentificatieproef voor het bewijs 
van het desbetreffende tenlastegelegde feit is gebezigd en het niet aannemelijk is dat 
zonder deze uitkomst van de geuridentificatieproef de feitenrechter op grond van het 
beschikbare bewijsmateriaal tot een bewezenverklaring zou zijn gekomen, levert dat 
een ernstig vermoeden op dat de rechter de aanvrager terzake zou hebben vrijge
sproken. In dat geval is derhalve sprake van een omstandigheid als bedoeld in art. 
457, eerste lid aanhef en onder 2°, SV.,45 

De soort zaken dat aan de Hoge Raad werd voorgelegd, wijkt niet 
af van de soort zaken dat wij in onze steekproef tegenkwamen: de 
overgrote meerderheid (89 procent ofwel 69 stuks) gaat om diefstal 
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herziening', DD 200]- 37, p. 410-432 en J.F. Nijboer, 'Herziening in strafzaken in 
perspectief, TreJrUl2008-:3I, p. T4-2I. 

43 Zie HR 22 april 2008, UN BC 8789 (herziening afgewezen) en HR 22 april 2008, 
UNBC 9ff37 (herziening toegestaan). 

44 In HR 22 april 2008, UN BC 8789 schrijft de Hoge Raad onder paragraaf 6.3 'Nu 
het bewezenverklaarde aldus ook zonder de resultaten van de gewidenti
licatieproeven uit het beschikbare bewijsmateriaal kan worden afgeleid, doet zich 
niet het hiervoor onder 5.3.2 bedoelde geval voor, zodat geen sprake is van een 
ernstig vermoeden dal de Politierechter de aanvrager van dat feit zou hebben 
vrijgesproken. De aanvrage is dus ongegrond en moet ingevolge artikel 468 Sv 
worden afgewezen.' Op die dag wees de Hoge Raad ter adstructie van het beleid 
dat men wilde gaan voeren nog een arrest waarin wél herziening werd 
toegestaan: HR 22 april 2008, UNBC 9ff37. 

45 HR 22 april 2008, UNBC 9ff37, par. 5.3.2. 
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met of zonder geweld, aangevuld met een enkel gewelds- en levens
delict (4 stuks), zaken onder de Wet Wapens en Munitie (3 stuks) en 
nog twee zaken met een combinatie van delicten. De ingediende her
zieningsverzoeken vormen dus niet een bijzondere selectie van zaken 
die ooit een geursorteerproef kenden. 

Van degenen die een herzieningsaanvraag indienden, had 96 
procent (70 zaken) een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, 
al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf of 
een taakstraf. De gemiddelde duur van het onvoorwaardelijke deel 
was 508 dagen. Dat is een hogere gemiddelde straf dan de 460 dagen 
die wij in onze steekproef van Zutphense en Arnhemse zaken von
den. Dat vonnt een indicatie dat vooral de wat zwaardere zaken aan 
de Hoge Raad zijn voorgelegd. 

De Hoge Raad had in het merendeel van de zaken meer 
moeite dan gebruikelijk om vast te stellen wat nu de bewijsmiddelen 
ter ondersteuning van het bewezenverklaarde waren geweest. De re
geling van de herziening veronderstelt impliciet dat de Hoge Raad 
beschikt over de bewijsmiddelen die de laatste rechter opvoerde ter 
ondersteuning van de veroordeling. In de praktijk van de geursor
teerproef herzieningszaken zijn die er meestal niet en wel in 66 pro
cent (52) van de zaken. Dat komt voor een deel doordat de veroor
deelden niet altijd in hoger beroep gingen. In de regel worden alleen 
in die gevallen tegenwoordig de bewijsmiddelen uitgewerkt. In alle 
zaken zonder uitgewerkte bewijsmiddelen moest de Hoge Raad te 
rade gaan bij het dossier en veronderstellingen maken over de be
wijsmiddelen waannee de aanvrager zou kunnen zijn veroordeeld. 
Daarmee vervulde de Hoge Raad de voor haar ongebruikelijke rol 
van feitenrechter. 

In alle zaken volgde de Hoge Raad tot nu toe de conclusie van 
de advocaat-generaal of procureur-generaal.46 Wij hebben de beslis
singen van de Hoge Raad gecodeerd volgens hetzelfde schema als de 
rechtbankzaken en vinden het volgende (zie Tabel 6). Zoals gezegd, 
worden de meeste verzoeken afgewezen. En daarvan weer de meeste 
omdat er voldoende ander bewijs was. 

46 In 25 zaken is een conclusie genomen. Dat gebeurde in elk van de 21 zaken 
waarin later de Hoge Raad her-nening toestond. In slechts vier zaken met conclu
sie werd het herzieningsverzoek afgewezen. Het valt overigens op dat in de meest 
recent door de Hoge Raad behandelde zaken de conclusie, als die er is, altijd 
afkomstig is van procureur-generaal Fokkens. 
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·r ~ Tabel 6: De redenen waarom de Hoge Raad herzierung toewees dan wel afwees (N = 78) 

13 
~ 

Aantal Percentage 

-= Afwijzingen hemeningsverzoek 
5 I. omdat er voldoende ander belastend bewijs was 42- 54 
"'"' :r 2. omdat de bekentenis die mede naar aanleiding van de 
~ geursorteerproef is afgelegd, wel mag worden gebruikt I 1 .c 
5' 3. omdat de geursorteerproef niet tot het bewijs is gebezigd 6 8 

-= 4. omdat de geursorteerproef alleen gebruikt is voor = e j feiten waarvan de dader is vrijgesproken 1 I 

~ 5. gedeeltelijk omdat de geursorteerproef niet tot het 
0 bewijs is gebezigd, gedeeltelijk omdat er voldoende 

~ ander bewijs was 3 4 

~ 6. omdat de in twijfel getrokken bekentenis al vóór de 

i geurproef was afgelegd 1 

7. omdat de bestreden geursorteerproef voor J 997 was 

§ uitgevoerd 2 3 
~ 8. omdat de bestreden geursorteerproef niet door de 
~ oefengroep Oost was uitgevoerd I -= : Toewijzingen hemeningsverzoek 

r 7. omdat er geen ander belastend bewijs dan de 

2f geursorteerproef was 12 15 
~ 8. toewijzing voor de feiten waarbij de geursorteerproef 

1 is gebruikt, afwijzing voor de feiten waarvoor deze niet 

= is gebruikt 5 7 ~ 

I 9. toewijzing voor de feiten waar onvoldoende belastend 
materiaal beschikbaar is na het wegvallen Van de 
geursorteerproef, afwijzing omdat er genoeg belastend = ~ materiaal overblijft 4 5 Q 

Totaal Z8 IOO 

~ 
Soms is discussie mogelijk over de hoeveelheid resterend bewijs. ~ 

§ Maar er is ook een aantal zaken waarbij men zich kan afvragen wat 
0 de aanvrager heeft bezield bij diens aanvraag. Men kan er bijvoor-
~ 
~ 

beeld nog over discussiëren of een bekentenis tot het bewijs gebezigd 

~ mag worden, als die is afgelegd naar aanleiding van een geursorteer -

~ proef die, zoals we nu weten, onrechtmatig was. Maar waarom heeft 
s:: de advocaat herziening aangevraagd in een zaak waarin de geursor- e ~ teerproef alleen relevant was voor feiten waarvoor de veroordeelde 
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was vrijgesproken"r7 En wat bezielde de aanvrager van herziening in 
de zaak waarin de verdachte voorafgaand aan de geursorteerproef al 
een bekentenis had afgelegd?48 En wat te denken van twee herzie
ningsaanvragen van een vonnis waarin de gebruikte geursorteerproe
ven in 1995, dus voor de omstreden periode, waren uitgevoerd"r9 Of 
wat te denken van een herzieningsaanvraag waarin de geursorteer
proef was uitgevoerd door een andere Oefengroep (de afdeling 
Dienst Levende Have van de KLPD te Nunspeet)?50 

In de 78 door ons bestudeerde zaken behandelde de Hoge 
Raad voor 76 feiten, waarbij de geursorteerproef deel had uitgemaakt 
van het bewijs in het dossier of van de bewijsconstructie, de bewijs
middelen explicieeI Voor deze 76 feiten kunnen wij dezelfde gege
vens berekenen als wij eerder deden voor de vonnissen van de recht
banken Arnhem en Zutphen (zie Tabel 7). 

Tabel 7: De bewijsconstructie na het wegvallen van de geursorteerproef in de aan de Hoge 

Raad voorgelegde zaken (N=76). 

Er is herziening toegekend voor het feit 

Het soort bewijs dat overblijft na het 
wegvallen van de geursorteerproef 

1. Specifiek bewijs 

Wel 

o 

Niet 

33 
2. Meerdere aspecifieke bewijsmiddelen 6 17 
3. Een enkel aspecifiek bewijsmiddel 13 I 

4. Non-specifiek bewijs 6 0 

Totaal 25 SI 

Totaal 

33 
23 
14 
6 

76 

Percentage 33 67 Too 

% 

43 
30 

19 
8 

100 

Noot: Het gaat hieT om aantallen feiten, niet om aantallen zaken. De in totaal 76 feiten zijn 

afkomstig van de 78 zaken waarin de Hoge Raad de bewijsmiddelen expliciet vermelde. 

Ts: .80,p < .001 

47 Zie HR 8 juli 2008, UNBD 6:379. 
48 Zie HR 7 oktober 2008, UNBF 6721. 

49 Zie HR 7 apri1200g. UNBI 0252 en HR 7 apri1200g, UN BI 0255. 
50 Zie HR I4 apri1200g, UNBI (1)38. 
SI Dit zijn niet alle feiten waarvoor de Hoge Raad de resterende bewijsmiddelen 

waardeerde. Soms volstond de Hoge Raad namelijk met de stelling dat op basis 
van het bewijs een / geen ernstig vermoeden bestaat dat de rechtbank. / het Hof 
de aanvrager van het feit zou hebben vrijgesproken, zonder daarbij de bewijs
middelen expliciet te behandelen. Of soms verwees de Hoge Raad daarvoor naar 
een conclusie van de advocaat-generaal of procureur-generaal die vervolgens 
geen deel uitmaakte van de uitspraak. Beide waren echter uitzondering. 
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De gegevens in Tabel 7 laten een aantal conclusies toe. Ten eerste 
wordt duidelijk op welke gronden de Hoge Raad beslist. Als er speci
fiek bewijs - bewijs dat de verdachte direct koppelt aan het misdrijf -
was naast de geursorteerproef volgt er nooit herziening. Als er slechts 
één aspecifiek - ofwel indirect - bewijsmiddel is, volgt nagenoeg altijd 
herziening. Datzelfde geldt eveneens als er uitsluitend non-specifiek 
bewijs is naast de geursorteerproef, dat wil zeggen bewijs dat geens
zins de betrokkenheid van de verdachte bij het misdrijf kan bewijzen. 
In de overige gevallen, de tussencategorie van meerdere aspecifieke 
bewijsmiddelen, spant het erom: voor een deel van die feiten volgt 
herziening, voor een deel ook niet. Dat zijn wellicht de feiten waarbij 
er discussie mogelijk zou zijn over de vraag of het toestaan van her
ziening terecht zou zijn of niet. 

Zoals gezegd had de Hoge Raad in slechts een deel van de za
ken de beschikking over de uitgewerkte bewijsmiddelen van de laat
ste feitelijke rechter. Dat lijkt een effect te hebben op het toestaan 
van herziening: als de Hoge Raad moet beslissen door het dossier te 
lezen omdat de uitwerking niet bestaat, heeft de aanvrager een aan
zienlijk geringere kans op herziening (zie Tabel 8). 

Tabel 8: De basis van het oordeel van de Hoge Raad en de beoordeling van het feit waar
voor herLiening is aangevraagd door de Hoge Raad (N=76) 

De ha.w van het oordeel door de l-IQgf! Raad 
Bewijsaanvulling door een rechtbank of een hof 
Het dossier 

Totaal 
Percentage 

Er is herziening toegekend aan het feit 

Wel Niet Totaal % 

IS IQ - 25 33 
10 41 51 67 

25 51 76 Too 

33 67 100 

Noot: Het gaat hier om aantallen feiten, niet om aantallen zaken. De in totaal 76 feiten zijn 
afkomstig van de 78 zaken waarin de Hoge Raad de bewijsmiddelen expliciet vermelde. 

rs: 40, p < .001 

Als de Hoge Raad zijn oordeel kon baseren op een bewijsaanvulling 
van het arrest of het vonnis van de laatste feitelijke rechter zien wij 
een vergelijkbaar patroon als wij vonden in de Zutphense en Arn
hemse zaken. In 44 procent van de gevallen (vergelijkbaar met de 38 
procent in de Zutphense en Arnhemse zaken) blijft er slechts een 
aspecifiek of non-specifiek bewijsmiddel over na het schrappen van 
de geursorteerproef. Dit heeft consequenties voor het oordeel van de 
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Hoge Raad: voor maar liefst 60 procent van de feiten die hij op basis 
van een bewijsaanvulling beoordeelde, bewilligde de Hoge Raad in 
het verzoek om herziening. In de zaken waarin de Hoge Raad zelf het 
dossier ter hand moest nemen om het bewijs te achterhalen, valt in 
slechts 16 procent van de gevallen de resterende bewijsconstructie in 
de derde of vierde categorie (respectievelijk een enkel aspecifiek be
wijsmiddelof slechts non-specifiek bewijs). Als de Hoge Raad een 
feit op basis van het dossier beoordeelde, kende hij dan ook slechts in 
20 procent van de gevallen herziening toe. 

Een verklaring voor dit opvallende verschil is dat in zaken 
waarin de bewijsconstructie niet al te overtuigend is de verdachte va
ker een rechtsmiddel heeft aangewend na een veroordeling en er 
derhalve vaker een uitwerking van de bewijsmiddelen is gemaakt. Als 
dat het geval is, zijn de gevonden verschillen een logische consequen
tie van het wegvallen van een specifiek bewijsmiddel, de geursorteer
proef, in een onzekere zaak. Daarnaast kan het verschil gelegen zijn 
in de summiere motiveringspraktijk van de Nederlandse rechter. Als 
dit het geval is, dan heeft het herzieningsverzoek van een veroordeel
de die destijds een rechtsmiddel heeft aangewend, een stuk beter per
spectief dan de veroordeelde die hiervan heeft afgezien. 

Conclusies 

Er gingen wel eens verhalen in den lande dat rechters nogal huiverig 
waren om het resultaat van een geursorteerproef voor het bewijs te 
gebruiken. Dat lijkt een onjuiste mare. Wij vonden in Zutphense en 
Arnhemse zaken dat in ongeveer de helft van de gevallen waarin dat 
kon worden nagegaan omdat een bewijsuitwerking beschikbaar was 
de rechter de geursorteerproef gebruikte voor het bewijs. Rechters 
waren derhalve minder huiverig in het gebruik van de geursorteer
proef dan meestal werd gemeend. En dat was terecht. De geursor
teerproef is in potentie een krachtig bewijsmiddel, tenminste als de 
proef correct wordt uitgevoerd. Wij weten zo langzamerhand hoe een 
geursorteerproef moet worden uitgevoerd en als dat juist wordt ge
daan en de hond apporteert het buisje van de verdachte, dan vormt 
dat krachtig bewijs van de relatie tussen het voorwerp dat het uit
gangspunt was van de proef en de verdachte. 

We moeten wel aantekenen dat de proef in Nederland in een 
aantal opzichten niet goed werd gedaan. Dat bespraken we hierbo
ven. Maar het bontst maakte de Oefengroep Oost het door doelbe
wust de hand te lichten met de regels van de geursbrteerproef en 
daarvan steeds vals proces-verbaal op te maken. Dat mag de leden 
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van de Oefengroep Oost zwaar worden aangerekend, zwaarder dan 
de rechtbank Zutphen in haar vonnissen over de hondengeleiders 
heeft laten blijken. Zij hebben immers niet alleen stelselmatig vals 
ambtsedige processen-verbaal opgemaakt, maar zij hebben tevens 
een in potentie uitstekend bewijsmiddel effectief de nek omgedraaid. 
En het was ook nog eens een bewijsmiddel waarin Nederland ver 
voor lag op de rest van de wereld. 

Het Hof Leeuwarden heeft bij de ontdekking van de politiële 
valsheid in geschrifte ervoor gekozen om het resultaat van de geur
sorteerproef voor het bewijs uit te sluiten. Het Hof had echter ook 
kunnen kiezen voor het niet ontvankelijk verklaren van het openbaar 
ministerie: hoeveel bonter moet men het in de opsporing maken om 
niet-ontvankelijkheid te bereiken? Als het Hof gekozen had voor 
niet-ontvankelijkheid zou dat - als de Hoge Raad zich daarin had 
kunnen vinden - het werk voor de Hoge Raad veel eenvoudiger heb
ben gemaakt: hij hoefde dan nog slechts na te gaan of er inderdaad 
een geursorteerproef was uitgevoerd tijdens het (gerechtelijk) voor
onderzoek. Alle herzieningsverzoeken waarin dit door de Hoge Raad 
was bevestigd zouden dan zonder meer zijn bewilligd. Dat was juri
disch zuiverder geweest. Maar dat zou uit praktisch en maatschap
pelijk oogpunt minder wenselijk zijn geweest omdat dan nogal wat 
evident schuldigen alsnog de dans zouden ontspringen. 

De zaken die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd, vormen een 
kleine selectie van de zaken die potentieel voor herziening in aan
merking zouden kunnen komen. De zaken die niet aan de Hoge 
Raad zijn voorgelegd, zijn onder andere zaken waarin de veroordeel
de geen voordeel meende te kunnen behalen met een herzieningsver
zoek, bijvoorbeeld omdat hij het misdrijf gewoon pleegde en er vol
doende bewijs overbleef om zijn betrokkenheid/schuld te onder
bouwen. Het zijn echter vooral zaken waarin praktische problemen 
speelden. Advocaten en cliënten verliezen elkaar kennelijk vaak uit 
het oog of veroordeelden kunnen niet meer eenvoudig worden getra
ceerd. 

De zaken die wel aan de Hoge Raad zijn voorgelegd, zijn 
meestal niet succesvol voor de verzoeker. Een deel van de herzie
ningsverzoeken kan achteraf als volstrekt kansloos worden beoor
deeld. Bij een aantal ervan kan men zich zelfs afvragen wat de 
aanvrager en diens advocaat heeft bezield. Wagen aanvragers soms 
maar een gokje onder het motto niet geschoten is altijd mis? Het lijkt 
er wel op. 

In de gehele doorlopen procedure zit nog een element waarop 
men kritiek zou kunnen hebben. Het was wellicht zuiverder geweest 
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als het openbaar ministerie niet de afhandeling van de herzienings
verzoeken bij de veroordeelden en hun advocaten had gelegd. Het 
openbaar ministerie is immers verantwoordelijk voor de opsporing en 
dus ook voor de valsheid in geschrifte van de Oefengroep Oost. Elke 
vorm die wij hebben kunnen bedenken waarin het openbaar ministe
rie het voortouw zou nemen, zou echter een circus opleveren van 
commissies, hard studerende ambtenaren en uitkomsten die hetzij 
niet nuttig, hetzij onbevredigend zouden zijn. De gekozen weg mag 
wellicht minder elegant zijn, maar is wel zo praktisch en levert ver
moedelijk het meest optimale resultaat. 

Pleidooi 

De gehele affaire met de Oefengroep Oost en de herzieningsnasleep 
die de groep heeft veroorzaakt, zou bijna het zicht doen verliezen op 
de geursorteerproef zelf. De berichten uit het land melden dat de 
proef nu bijna is uitgestorven. Dat is jammer. Er is goede reden om 
opnieuw serieus naar de geursorteerproef te kijken. Daarbij zou een 
aantal fouten uit het verleden vermeden kunnen worden. Zij kwamen 
hierboven al aan de orde. 

Maar we zouden ook iets nieuws kunnen doen. Dat is geba
seerd op de eenvoudige vraag waarom geursorteerproeven eigenlijk 
met honden moeten worden uitgevoerd. Historisch is dat goed te 
verklaren: de geursorteerproeven stammen van betrokken politie
mensen die met hun hond andere nuttige politiedingen gingen doen 
dan gebruikelijk was. En men bleef dat met honden doen, want die 
zijn nu eenmaal aaibaar - zelfs de politiehond. 

Zijn er andere redenen om geursorteerproeven niet te doen 
met andere dieren die goed trainbaar zijn en goed kunnen ruiken? 
Dat lijkt niet het geval. Als eerste vervangers van de hond lijken in 
aanmerking te komen varkens en ratten. Nu zijn varkens, tegen de 
tijd dat ze goed getraind zijn en derhalve volwassen, aanzienlijk min
der gemakkelijk te hanteren dan honden. Er is echter geen reden om 
niet serieus te onderzoeken of de geursorteerproef niet beter met rat
ten kan worden uitgevoerd. Ratten zijn goedkoop te houden, kunnen 
goed worden getraind. En het gebruik van ratten heeft nog een ande
re groot voordeel: de omstandigheden waaronder zij de geursorteer
proef uitvoeren, kunnen veel meer lijken op laboratoriumomstandig
heden die goed kunnen worden gecontroleerd en gemonitord. Dat 
zou er direct voor kunnen zorgen dat problemen zoals met de Oefen
groep Oost in de toekomst niet meer kunnen voorkomen. 
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