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17
prof d1: P.J van Koppen 1

Van cassatieadvocaat Gerard Spong is men bij de Hoge Raad gewen<:! een spervuur aan middelen te ontvangen. In de zaak van de video-verhoren volstond Spong bij uitzondering met een enkel middel. Dat
bleek voor zijn cliënt succesvol. Die was zo dom geweest om bij de politie een bekentenis afte leggen.
De verdediging wilde dat de video-opnames van het verhoor werden toegevoegd aan het procesdossier.
Dat weigerde het hof met de overweging dat niet was gebleken dat de bekennende verklaring in strijd was
met de waarheid of dat de bekentenis onder druk van de politie tot stand was gekomen. De Hoge Raad
vond dat video-opnames van verhoren niet aan de verdediging mogen worden onthouden. Als dan blijkt
dat de opnames relevant zijn, kunnen ze alsnog aan het procesdossier worden toegevoegd. Het is een wijs
arrest van de Hoge Raad en in lijn met de rechtspraak van het EHRM. 2
In de onderhavige zaak had de verdachte daags na de verhoren zijn bekentenis bij de rechter-commissaris weer ingetrokken. Dat is een veel voorkomend patroon: bij de politie bekennen, na afloop weer ontkennen. Men neemt dan veelal aan dat de ontkenning door de advocaat is ingefluisterd. Men moet zich
echter realiseren dat een valse bekentenis hetzelfde patroon pleegt te volgen. Nadat de verhoren zijn afgelopen en daarmee voor de verdachte de druk van het verhoor en de drukkende omstandigheden zijn
beëindigd, zijn ook de redenen om te bekennen verdwenen. 3
Tussen een door de advocaat ingefluisterde ontkenning en een ontkenning die volgt op een valse bekentenis kan soms onderscheid worden gemaakt met behulp van de opnames van het verhoor. Ik schrijf
'soms' omdat men niet moet verwachten dat de druk tot een bekentenis altijd bestaat uit slaan op tafels
en schreeuwen tegen de verdachte. Een verdachte kan ook zonder bet toepassen van druk worden verleid
tot het afleggen van een valse bekentenis. Sterker: bij de verhoren die ik tot nu toe op video zag en \vaarbij de verdachte vermoedelijke een valse bekentenis aflegde, was zelden sprake van druk. Maar er was
wel altijd sprake van een manier van verhoren die de grote kans in zich bergt dat er een onware verklaring uit komt.
In deze tijd waarin steeds vaker verhoren worden opgenomen lijkt er een tendens te bestaan dat de
druk zich vanuit de verhoorkamer verplaatst naar elders. Als men verdachten onder zware detentieomstandigheden opbergt en dat een beetje handig doet, hoeft men in de verhoorkamer helemaal geen druk
meer op te bouwen. De druk komt wel van elders en kan zodanig zijn dat de verdachte in de verhoorkamer graag praat tegen die twee vriendelijke verbalisanten.
De subtiele processen in het verhoor en het belang van de omstandigheden buiten de verhoorkamer
maken het voor een advocaat noodzakelijk om altijd de verhoren integraal te bekijken als zijn cliënt een
tegenover de politie afgelegde bekentenis betwist. Men moet dan niet alleen kijken naar de eigenlijke bekentenis maar vooral naar de verhoren die daaraan vooraf gingen. Het is dan ook verstandig om met de
cliënt alle omstandigheden rond het verhoor minutieus door te spreken. Dat strekt van de temperatuur op
cel, via het voedsel en de bejegening, tot het contact met anderen.
Advocaat-generaal Ad Machielse concludeerde tot verwerping van het beroep. Hij suggereerde als alternatief dat de verdediging de verbalisanten kan oproepen als getuige, hetgeen in de onderhavige zaak
niet was gebeurd. Het is een misvatting dat het verhoor van de verbalisanten helderheid zou kunnen
scheppen over de juistheid van een bekentenis. Niet alleen zullen zij altijd de claim van de verdachte ontkennen dat er druk is uitgeoefend. Dat brengt de rechter niet dichter bij de waarheid. Maar ook hebben
verbalisanten vaak zelf niet in de gaten met welke subtiele processen zij de verdachte tot een al dan niet
valse bekentenis hebben gebracht. Het ontbreekt hen in de regel aan inzicht in de mate waarin zij aan de
verdachte daderkennis hebben gelekt.
De daderkennis vormt een belangrijk punt van zorg bij vermeende valse bekentenissen tijdens politieverhoren. Onderzoek van Brandon Garrett laat zien dat in 36 van de 38 door hem onderzocht zaken
waarin de verdachte een bekentenis aflegde waarvan later met zekerheid werd vastgesteld dat hij vals
was, de verdachte tijdens het verhoor niettemin daderkennis gaf. 4 Daderkennis blijkt helemaal niet zo'n
zekere indicatie te zijn van de juistheid van een valse bekentenis. Het lukt de politie kennelijk om dergelijke kennis te laten lekken naar de verdachte. Om dat te kunnen vaststellen, is het ook nodig om de video-opnames van de verhoren te bekijken. Dat is, na bet hier besproken arrest van de Hoge Raad, in alle
gevallen mogelijk voor de verdediging. Aan die mogelijkheid heeft Gerard Spong maar mooi zijn bijdrage geleverd.
De roep die doorklonk in het ene middel van Spong dat van alles zonder meer aan het dossier moet
worden toegevoegd, is gelukkig door de Hoge Raad niet gehonoreerd. Advocaten willen nogal eens dat
alles dat relevant zou kunnen zijn in het dossier komt. Dat zou leiden tot een nog exponentiëlere groei
van de omvang van dossiers met stukken die in de meeste gevallen nou net niet relevant zijn. Een beter
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voorstel vormt de Engelse methode: het overhandigen aan de verdediging van een eenvoudige lijst van
stukken die het openbaar ministerie buiten het dossier heeft gelaten. Weest blij dat de Hoge Raad niet besliste dat al die verhoren standaard in het dossier moeten zitten. Dan zou de advocaat ze allemaal moeten
gaan bekijken. Dat is soms belangrijk werk maar is in vrijwel alle gevallen vooral: saai, saai, saai.
l hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit van Maastricht
2 Zie: R. Horsefenberg & P.J. van Koppen, 'Een opname van het verhoor is de verbalisants beste vriend',
in: Tijdschrift voor de Politie, 73(5), 20 ll, p. 23-26.
3 Zie: S.M. Kassin, 'Why confessions trump innocence ', in: American Psy c/wlogist, 67,2012, p. 431445.
4 Zie: B.L. Garrett, 'The substance offalse confessions ' , Stanford Law Review, 62,2010, p. 1051-1119.
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HOGE RAAD (STRAFKAMER)
21 oktober 1997, nr. 105376
(Hermans, Davids, Bleichrodt, Van Erp Taalman
Kip-Nieuwenkamp, Corstens; A-G Machielse)
m.nt. A.C. 't Hart (hier niet opgenomen)
Sv art. 29 lid I; Sv art. 338; EVRM art. 6 lid 3
onder b
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Bij betnisting van betrouwbaarheid/rechtmatige verkrijging door verdachte afgelegde
verklaring moeten video-opnamen die volgens
de verdediging deze betwisting kunnen ondersteunen bij de processtukken worden gevoegd.
Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest
van het Gerechtshof te Arnhem van 15 mei 1996
in de strafZaak tegen D.H.G.E.D., te Malden, ten
tijde van de bestreden uitspraak gedetineerd in het
Huis van Bewaring 'Oosterhoek' te Grave, adv.
mr. G. Spong te 's-Gravenhage.
Hof
Verklaring verdachte
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 27
oktober 1995 houdt in als verklaring van de verdachte:
'Ik ontken het mij telastegelegde. Op 28 oktober 1994 ben ik op geen enkele wijze bij het
stichten van brand betrokken geweest. Ik was
in de bewuste nacht en de avond daaraan voorafgaand thuis.
Tegenover de verbalisanten Van Einsbergen en
Bakker heb ik een bekennende verklaring afgelegd. Ik heb dit gedaan omdat ik mij door de
politie onder druk gezet voelde. Die druk is
vooral ontstaan doordat mij werd gezegd dat ik
bij een bekentenis in ieder geval tot de behandeling ter zitting op vrije voeten gesteld zou
worden. De politie heeft mij ook het traject van
de voorlopige hechtenis uitgelegd. Ik raakte

daarvan zeer onder de indruk. Ook werd mij
gezegd, dat mij bij een bekennende verklaring
een lichte straf opgelegd zou worden. De gehele dag door werd dit soort dingen gezegd. De
volgende dag heb ik de verklaring tegenover
de rechter-commissaris ingetrokken. Het is
juist dat de bekennende verklaring op een aantal punten zeer gedetailleerd is. Dat komt
doordat de politie mij steeds details voorhield
en vroeg of die juist waren. Ik antwoordde telkens bevestigend. Ik werd min of meer door de
politie gestuurd. Verbalisant Bakker sloeg
steeds met zijn vuist op tafel.
Van het verhoor, dat om 09.00 uur was begonnen, zijn video-opnamen gemaakt. Van de periode tussen 15.42 en 16.05 uur, dus ruim 20
minuten, zijn de opnamen getoetst. Dit is veel
te kort om te kunnen beoordelen of ik al dan
niet onder druk ben gezet.'
Ter terechtzitting van 3 mei 1996 heeft de verdachte daaraan nog toegevoegd:
'Er was sprake van een ontoelaatbare pressie.
Ik ben door de politie bedreigd met vastzetten.
Ook mijn familie werd bedreigd met vastzetten, wanneer ik niet zou bekennen zouden ook
mijn familieleden worden opgesloten.'
Verweer ontvankelijkheid Openbaar Ministerie
De raadsman heeft ter terechtzitting betoogd, dat
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard in zijn strafvervolging van verdachte, nu noch de verdachte, noch zijn raadsman
kennis hebben mogen nemen van de video-opnamen, die zijn gemaakt van de verhoren van verdachte op 6 december 1994 door de politie. Het
hof verwerpt dit verweer. Het hof is evenals de
rechtbank van oordeel dat de door de raadsman
van verdachte bedoelde videoband niet tot de processtukken behoort. De bedoelde band is slechts
door de rechter-commissaris bekeken ter toetsing
van de bekennende verklaring die door de verdachte op 6 december 1994 tegenover de politie is
afgelegd. De rechter-commissaris heeft de door de
politie in het proces-verbaal weergegeven verklaring van verdachte goed bevonden.
Het door de verdediging aangevoerde levert
geen grond op tot niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie. Naar 's hofs oordeel bestaat
geen noodzaak tot toevoeging van de desbe-
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treffende opnamen aan het dossier eo/of tot verder
onderzoek dienaangaande.

Bewijsmotivering
Het Hof is - anders dan de raadsman van verdachte - van oordeel, dat de door verdachte ( ... ) bij een
latere gelegenheid ingetrokken, bekenneode verklaringen voor het bewijs kunnen worden gebezigd, nu niet aannemelijk is geworden dat deze bekennende verklaringen in strijd met de waarheid
zouden zijn afgelegd en door de politie zijn verkregen door ongeoorloofde druk op verdachte
( . .. ) uit te oefenen.
Uitspraak
Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging
van een vonnis van de Arrondissementsrechtbank
te Arnhem van 24 mei 1995 - de verdachte ter zake van 'het medeplegen van: opzettelijk brand
·stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander te duchten
is' veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, en
voorts de terbeschikkingstelling van de verdachte
gelast, met bevel tot verpleging van overheidswege.
Cassatiemiddel
Het recht is geschonden eo/of er zijn vormen verzuimd waarvan niet naleving nietigheid medebrengt.
In het bijzonder zijn de artt. 6 Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (EVRM), 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten (lVBPR), 137, 359, 415 Sv. geschonden,
doordien het hof aan het begrip ' processtuk' een
rechtens onjuiste betekenis heeft toegekend en/of
het namens verzoeker gevoerd verweer inhoudende dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk
dient te worden verklaard in zijn strafvervolging
van verdachte, nu noch de verdachte, noch zijn
raadsman kennis hebben mogen nemen van de video-opnamen, die zijn gemaakt van de verhoren
van verdachte op 6 december 1994 door de politie
heeft verworpen op gronden die deze verwerping
niet kunnen dragen. 's Hofs arrest is mitsdien niet
naar de eis der wet met redenen omkleed.
Toelichting
Het hof overwoog te dezer zake zakelijk
weergegeven: (enz.; zie Hof; red.)
2
In HR 7 mei 1996, NJ 1996, 687, HR 16
september 1996, nr. 102.816, geeft Uw Raad aan,
dat het 'relevantie criterium' behoort te worden
toegepast bij de beoordeling of een bepaald stuk
als een processtuk dient te worden aangemerkt.
P.H. Bakker Schut ziet in deze rechtspraak voornamelijk een vrome wens, en gelet op de inhoud
van het cassatiemiddel in laatstgenoemde zaak
moet de verdediging in deze zaak, die niet zo
gauw van zijn geloof afvalt, de analyse van Bakker Schut onderschrijven. Vgl.:
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P.H. Bakker Schut, Schadeclaims na 'gestrande' strafvervolging, NJB jrg. 72, 24 januari 1997, pg. 159.'
3
Binnen het 'framework' van deze rechtspraak valt slechts te hopen, dat Uw Raad zeer kritisch zal staan ten opzichte van de feitel ijke invulling van het vage 'redelijkheids'- c.q. relevantie
criterium.
4
Gelet op het feit, dat in casu de rechtercommissaris het noodzakelijk heeft geoordeeld de
videoband te bekijken en vervolgens daar een
rechtens relevante conclusie aan heeft verbonden,
inhoudende dat de door de politie in het procesverbaal weergegeven verklaring van verzoeker
goed (curs. G.S.) is bevonden, kan bezwaarlijk
worden gezegd dat onder deze omstandigheden de
videoband redelijkerwijs relevantie mist. Dit klemt
te meer nu het hof de verwerping van het verweer
mede heeft doen steunen op de conclusie van de
rechter-commissaris én de door verzoeker op 7 december 1994 (waarop het verweer kennelijk doelt)
bij de politie afgelegde verklaring voor het bewijs
heeft gebezigd. Kennelijk heeft het hofbij het toekennen van redengevende kracht aan verzoekers
verklaring evenbedoelde bevindingen van de rechter-commissaris mede in aanmerking genomen.
5
Eén en ander impliceert, dat een beslissing als bedoeld in de artt. 348, 349 en 359 Sv.
stoelt op een gegeven - een videoband - en een
naar aanleiding daarvan getrokken conclusie van
een rechter-commissaris zonder dat de verdediging deze rechtens relevante conclusie kan bestrijden c.q. toetsen. Verzoeker meent, dat deze gang
van zaken in strijd is met normen van een eerlijk
proces, reden waarom 's hofs arrest niet in stand
kan blijven.

HogeRaad
4

Beoordeling van hel middel

( ... )

4.1.3
Blijkens het proces-verbaal van laatstgenoemde terechtzitting heeft de raadsman aldaar
onder meer aangevoerd (primair) dat de van het
verhoor van de verdachte door de politie op 6 december 1994 gemaakte video-opnamen als processtukken dienen te worden aangemerkt en derhalve aan het procesdossier hadden moeten worden toegevoegd, en (subsidiair) dat een goede procesorde meebrengt dat de verdediging, die daarom
had verzocht, in de gelegenheid was gesteld kennis te nemen van de opnamen en dat, bij gebreke
daarvan, de belangen van de verdachte ernstig zijn
geschaad nu hij ' niet nader heeft kunnen (laten)
uitzoeken, dat inderdaad sprake is geweest van een
ontoelaatbare druk tijdens de verhoren en derhalve van mogelijk daardoor onrechtrnatig verkregen
bewijsmateriaal'; hieraan heeft de raadsman de
conclusie verbonden dat art. 6 EVRlvl is geschonden en dat het Openbaar Ministerie niet-o;tvankelijk in zijn strafvervo lging moet worden verklaard.
4.1.4
Het Hofheeft met betrekking tot het hier-
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voor onder 4.1.3 weergegeven verweer overwogen
en beslist: (enz.; zie Hof; red.)
4.1.5
Het Hof heeft tot het bewijs laten meewerken het ambtsectig proces-verbaal van politie
voorzover inhoudende de in het bestreden arrest
weergegeven verklaring welke door de verdachte
op 7 december 1994 is afgelegd. Met betrekking
tot het gebruik van dit bewijsmiddel heeft het Hof
overwogen: (enz. ; zie Hof; red.)
4.2
Vooropgesteld moet worden dat indien
van een door de politie afgenomen verhoor niet alleen een proces-verbaal, inhoudende een zakelijke
weergave van hetgeen tijdens dat verhoor door de
verdachte is verklaard, is opgemaakt, maar ook
een video-opname is vervaardigd, uit de processtukken moet blijken dat dit laatste is geschied.
Voorts brengen beginselen van behoorlijke procesorde mee dat aan de verdediging de kennisneming van die opname niet mag worden onthouden.
4.3
Het voorgaande brengt evenwel niet mee
dat die video-opnamen zonder meer als processtuk aan het procesdossier dienen te worden toegevoegd. Voorzover het gaat om stukken die van
invloed kunnen zijn op het bewijs, moet worden
aangenomen dat - behoudens de bevoegdheid van
de verdediging om harerzijds stukken in het geding te brengen en hetgeen is bepaald in art. 414
Sv - de officier van justitie de stukken behelzende
de resultaten van het opsporingsonderzoek aan het
dossier toevoegt. Indien een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld heeft de rechter-commissaris
een soortgelijke taak ten aanzien van de resultaten
van het gerechtelijk vooronderzoek. In het dossier
dienen te worden gevoegd stukken die redelijkerwijze van belang kunnen zijn hetzij in voor de verdachte belastende hetzij in voor hem ontlastende
zin. Het voorgaande neemt niet weg dat de rechter
hetzij ambtshalve, herzij op verzoek van de verdediging alsnog de toevoeging van bepaalde stukken
aan het dossier kan gelasten (HR 7 mei 1996, NJ
1996, 687).
4.4
Het oordeel of stukken redelijkerwijze
van belang kunnen zijn, komt dus aan de officier
van justitie, onderscheidenlijk de rechter-commissaris of de zittingsrechter toe. Indien de verdediging de betrouwbaarheid of de rechtmatigheid van
de verkrijging van door de verdachte ten overstaan
van de politie afgelegde verklaringen betwist, behoren door de verdediging aan te duiden gedeelten
van de opnamen die deze betwisting zouden kunnen ondersteunen, als redelijkerwijze van belang
zijnde stukken in beginsel aan de processtukken te
worden toegevoegd.
4.5
Het voorafgaande brengt mee.dat het in
de overwegingen van het Hof besloten liggende
oordeel dat de verdediging geen aanspraak heeft
op kennisneming van de video-opnamen onjuist
is, zodat de bestreden uitspraak niet in stand kan
blijven. Dat betekent echter niet dat het Openbaar
Ministerie niet-ontvankelijk zou zijn in zijn vervolging, doch dat de verdediging alsnog de gelegenheid wordt geboden tot kennisneming.
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4.6
steld.

Het middel is derhalve terecht voorge-

5
Slotsom
Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de
bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en
verwijzing moet volgen.
6
Beslissing
De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak
en verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Conclusie
A-G mr. Machielse
Op 15 mei heeft het gerechtshof te Arnhem verzoeker wegens opzettelijk brandstichten,
terwij I daarvan gemeen gevaar voor goederen en
levensgevaar voor een ander te duchten is, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en terbeschikkingstelling van de regering met verpleging.
2
Er is tijdig beroep in cassatie ingesteld.
Mr. G. Spong, advocaat te 's-Gravenhage, heeft
een schriftuur ingezonden houdende één middel
van cassatie.
3
Het middel klaagt dat het hof aan het begrip 'processtuk' een vcrkeerde inhoud heeft gegeven. Voorts zou het hof het verweer dat het
openbaar ministerie niet-ontvankelijk diende te
worden verklaard op ontoereikende gronden hebben verworpen.
4
Ter terechtzitting van het gerechtshof op
3 mei 1996 heeft verzoeker verklaard dat zijn bekentenis bij de politie door ongeoorloofde druk is
totstandgekomen:
'Tegenover de verbalisanten Van Binsbergen
en Bakker heb ik een bekennende verklaring
afgelegd. Ik heb dit gedaan omdat ik mij door
de politie onder druk gezet voelde. Er was
sprake van een ontoelaatbare pressie.'
De advocaat heeft voor het hof evenals in eerste
aanleg bepleit dat het openbaar ministerie niet ontvangen zou mogen worden in zijn vervolging omdat de verdediging geen kennis heeft kunnen nemen van video-opnamen die van de politieverhoren van verzoeker op 6 december 1994 zouden
zijn gemaakt. Deze opnamen zouden uitsluitsel
kunnen geven over de pressie waaraan verzoeker
door de verhorende ambtenaren zou zijn blootgesteld. Kennisneming van deze processtukken zou
aan de verdediging niet mogen zijn onthouden.
Subsidiair is in de pleitnota in hoger beroep
onder 3. gesteld dat, mochten de videobanden niet
als processtukken zijn aan te merken, er nog voldoende omstandigheden waren de banden integraal te bekijken.
5
Het hof heeft over het ontvankelijkheictsverweer het volgende overwogen: (enz.; zie Hof;
red. )
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6
In de zaak Edwards heeft het Europees
Hofvoor de rechten van de mens (EHRM) geoordeeld dat art. 6 lid 1 EVRM verlangt dat 'all material evidence for or against the accused' aan de
verdediging wordt geopenbaard. Het bewijs van
Edwards' betrokkenheid bij het strafbare feit 'was
mainly basedon police evidence, which he contested, that he had confessed to the offences'. Door
de politie waren bepaalde onderzoeksresultaten
(aantreffen op de locus delicti van andermans vingerafdrukken, niet-herkenning door het bejaarde
slachtoffer van een foto van Edwards) niet geopenbaard, maar uiteindelijk mocht zulks Edwards
niet baten omdat de verdediging alsnog voor het
Court of Appeal alle kansen had gekregen aan te
voeren wat haar dienstig voorkwam. Myjer
schreef in het NJCM-Bulletin dat de overweging
' material evidence' betrekking had op 'onderzoeksresultaten' [I].
In de onderhavige zaak is de vraag niet of 'material evidence' ten onrechte buiten het dossier is
gelaten. De resultaten van het opsporingsonderzoek waaronder de verklaringen van verzoeker
zijn, neergelegd in ambtseclig opgemaakte processen-verbaal, immers in het dossier aanwezig. De
stelling van het middel is dat de videoregistraties
processtukken zijn en daarom in het dossier hadden moeten worden toegevoegd.
De vraag welk materiaal tot de 'processtukken' behoort is inmiddels al enige malen aan de
Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad heeft vastgesteld dat het begrip processtukken in de wet niet
is gedefinieerd en dat evenmin in de wet is geregeld welke functionaris beslist over de samenstelling van het dossier. Voorzover het gaat om stukken die van invloed kunnen zijn op het bewijs
moet volgens de Hoge Raad worden aangenomen
dat - behoudens de bevoegdheid ex art. 414
Sv [2]- de officier van justitie de stukken, behelzende de resultaten van het opsporingsonderzoek,
aan het dossier toevoegt. Tijdens het gerechtelijk
vooronderzoek is de RC daarmee belast. In het
dossier dienen- aldus nog de Hoge Raad - te worden gevoegd stukken die redelijkerwijs van belang
kunnen zijn, hetzij in voor verdachte belastende
hetzij in ontlastende zin. De rechter kan ambtshalve, op verzoek van de verdediging of op vordering
van het openbaar ministerie alsnog toevoeging aan
het dossier gelasten [3].
7
Onder 'processtukken' zal naar mijn mening in ieder geval [4] moeten worden verstaan het
bewijsmateriaal dat in de vorm van een wettig bewijsmiddel het resultaat van het opsporingsonderzoek bevat en dat in positieve of negatieve zin
rechtstreeks voor de bewijsvraag relevant is [5].
Als een verdachte of getuige wordt verhoord is het
proces-verbaal van de verhorend ambtenaar het
geëigende medium om de inhoud van de verklaring vast te leggen. Het proces-verbaal van verhoor blijft het processtuk dat in het dossier moet
worden gevoegd, ook al zijn er andere gegevensdragers waarop het verhoor is neergeslagen, zoals
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de kladaantekeningen van de verhorende verbalisant, een diskette, geluidsband of videoband. Als
tijdens het opsporingsonderzoek de hand wordt
gelegd op materiaal in een andere verschijningsvorm dat direkt voor een der door de rechter volgens het schema van art. 348 en 350 Sv te beantwoorden vragen van belang is, zal bij voorkeur
daarover in een strafvorderlijk erkende vorm gerapporteerd ·moeten worden en wel op zodanige
wijze dat de procesdeelnemers zich een goed
beeld kunnen vormen van de inhoud van dat materiaal. Een geluidsband, die in handen van de politie is gesteld, zal kunnen worden uitgetypt en de
inhoud ervan zal aldus in een proces-verbaal kunnen worden verwerkt. Met ander materiaal ligt het
wat minder gemakkelijk omdat niet alles er zich
voor leent om te worden beschreven en soms
waarneming door de procesdeelnemer zei f gewenst is. Ik denk aan sommige foto 's, tekeningen
etc. Als van een bankoverval een video-opname is
gemaakt waarop de overvaller duidelijk te zien en
te herkennen zal zijn is er sprake van 'material
evidence' dat als processtuk op de een of andere
manier in het dossier zijn plaats moet vinden. Er
zal sprake kunnen zijn van niet-ontvankelijkheid
van het openbaar ministerie als zulk materiaal,
weergevend een bankovervaller die duidelijk de
aangehouden verdachte niet is, niet in enigerlei
vorm in het geding wordt gebracht om de rechten
van de aangehouden verdachte tekort te doen. Een
dergelijke registratie is rechtstreeks van belang
voor de beantwoording van de bewijsvraag, en
daarin verschilt zo een opname van de opname
van een verhoor, dat al in een proces-verbaal is gerelateerd.
Naar mijn mening is een opname van een in
een proces-verbaal neergelegd verhoor geen voorwerp dat als processtuk aangemerkt moet worden
en dat door het openbaar ministerie ambtshalve
aan het dossier dient te worden toegevoegd [6].
Maar als de verdediging de betrouwbaarheid
of de rechtmatigheid van de verkrijging van een
bewijsmiddel aanvecht dient de rechter een onderzoek naar dat verweer in te stellen [7]. Beginselen
van een behoorlijke procesorde brengen dan mee
dat de verdediging in beginsel de kennisneming
van voor de beoordeling van die vragen van belang zijnde, niet tot de processtukken behorende,
documenten niet mag worden onthouden. Deze regel is niet absoluut geformuleerd. Er zijn uitzonderingen op mogelijk. Te denken is aan het geval
dat de verdediging niet in haar belangen is geschaad.
8
Het middel faalt voorzover het ervan uitgaat dat de video-opnamen als processtukken dienen te worden aangemerkt en voorzover het bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk
moet worden verklaard omdat het in strijd met beginselen van een behoorlijk strafproces de videoopnamen niet als processtuk in het dossier heeft
gevoegd. Het openbaar ministerie was daartoe
naar mijn mening niet gehouden.
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9
Ik versta het middel voorts zo dat het er
ook over klaagt dat het gerechtshof ten onrechte
geen ' inzage' heeft gegund in de videoregistraties.
Zoals eerder gezegd is (met enige goede wil), zeker tegen de achtergrond van de inhoud van het
debat over de video-opnamen, in de pleitnota in
hoger beroep het verzoek te lezen de verdediging
in staat te stellen alsnog de opnamen te bekijken
opdat de verdediging kennis zou kunnen nemen
van de wijze waarop het geregistreerde verhoor
zou zijn verlopen. Het verzoek had betrekking op
de opname van het verhoor van 6 december 1994,
en is gebaseerd op de stelling dat verzoeker onder
druk bekend zou hebben.
I0
Het hof heeft verder onderzoek niet
noodzakelijk geoordeeld - en aldus de juiste
maatstaf aangelegd - en zijn motivering in het arrest verspreid weergegeven. Het hof heeft in zijn
overweging over de onrvankelijkheid van het
openbaar ministerie op p. I van het arrest verwezen naar het oordeel van de RC en dat oordeel
kennelijk tot het zijne gemaakt. De RC heeft (een
deel van) de opname van het verhoor van 6 december 1994 bekeken en het verhoor in orde bevonden. Het hof doelt hier kennelijk op de correspondentie die de RC heeft gevoerd met de raadsman van verzoeker, waarin de RC meedeelt vooralsnog tot de conclusie te zijn gekomen dat de verdachte op zorgvuldige wijze is gehoord (brief van
26 januari 1995) in samenhang met de bevindingen van de RC naar aanleiding van het bekijken
van een deel van de videoband. Dat deel van de
band is door de RC bekeken samen met verzoeker
en diens raadsman. Verzoeker heeft naar aanleiding daarvan aan de RC verklaard dat hij het gevoel had dat hem was toegezegd dat hij naar huis
zou mogen als hij zou bekennen en dat in het eer. ste deel van de verklaring geen sturende vragen
zijn gesteld. Voorts houdt de RC verzoeker voor
dat uit de band duidelijk wordt dat aan verzoeker
niets is toegezegd, dat verzoeker op de videoband
aan verbalisanten vraagt wat er zal gebeuren als
hij een bekeonende verklaring aflegt en dat verbalisant aan verzoeker zegt dat er geen voorwaarden
gesteld kunnen worden.
Het verweer dat de bekentenis onder ongeoorloofde druk tot stand zou zijn gekomen is voorts
nog door het hof op p. 9 van het arrest verworpen;
het hof achtte zulks niet aannemelijk. Het hof
doelt niet alleen op de op 6 december 1994 afgelegde bekentenis, maar ook op de verklaring die
verzoeker een dag later heeft afgelegd en die door
het hofvoor het bewijs is gebezigd. Daaruit blijkt
in onderlinge samenhang beschouwd dat het hof
geen aanhouding en nader onderzdek noodzakelijk achtte, omdat het van oordeel was dat geen ongeoorloofde druk op verzoeker was uitgeoefend.
Opmerking verdient nog dat de verdediging
het gerechtshof niet heeft verzocht de verhorende
verbalisanten als getuige te horen [8].
11
De vraag die resteert is of deze beslissing
van het hof zonder nadere motivering onbegrijpe-

lijk is. De Hoge Raad heeft wel beslist dat een nadere motivering noodzakelijk is bijvoorbeeld als
een verdachte de inhoud van de verklaringen gemotiveerd betwist en die betwisting wordt gesteund door verklaringen van anderen [9].
Het hof heeft niet de verklaring van verzoeker,
die op 6 december 1994 is afgelegd en die is opgenomen met een videocamera voor het bewijs gebezigd, maar de verklaring van 7 december 1994.
De betrokkenheid van verzoeker bij de brandstichting heeft het hof - behalve op grond van de
verklaring van verzoeker zelf - aangenomen op
grond van de inhoud van de verklaringen van Biharie (p. 4 van het arrest), van B. Zijlmans (p. 6),
vanS. Verschure (p. 7), vanG. Nanning (p. 7 e.v.),
en, in mindere mate, van K . Basile (p. 9).
Het komt mij voor dat de motivering van het
hof van de beslissing het onderzoek niet te schorsen om de videoregistratie van het verhoor van 6
december 1994 aan het dossier toe te voegen, gelet
op de zojuist gereleveerde omstandigheden in onderlinge samenhang bezien, voldoende is.
Voorzover het middel zich tegen deze beslissing van het gerechtshof keert faalt het eveneens.
12
Ambtshalve merk ik slechts op dat het
gerechtshof verzuimd heeft art. 57 Sr aan te halen,
welk verzuim de Hoge Raad eventueel eigenhandig kan herstellen.
13
Deze conclusie strekt ertoe dat de Hoge
Raad alsnog art. 57 Sr zal vermelden als wetsbepaling waarop de oplegging van straf en maatregel
berust en overigens tot verwerping van het beroep.
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NJCM-Bulletin 1993, p. 449.
En de bevoegdheid van de verdediging om
stukken in het geding te brengen.
HR NJ 1996, 687; HR 16/9/1996, NJB 1997,
7, p. 126; HR 21/1/1997, nr. 103.999 (NJ
1997, 321; red.).
Naast de processen-verbaal van verhoren, van
bevindingen en ander schriftelijk materiaal
(zie Corstens 2e druk, p. 84) behelzen de processtukken natuurlijk nog veel meer. Te denken is aan de officiële gerechtelijke mededelingen, aan zittingsverbalen en vonnissen, aan
de schriftelijke klacht, aan schriftelijke verzoeken van de verdediging om getuigen op te roepen etc.
Vgl. P.A.M. Mevis, Enige opmerkingen over
het recht tot kennisneming van processtukken,
DD 1991 , p. 33.
Ik deel evenmin echter de mening van hen die
stellen dat video-opnamen van een verhoor
een opsporingsmiddel zijn. Daaronder zal toch
moeten worden verstaan een voorwerp, handeling of gegeven dat gebruikt wordt om opsporingsresultaten te boeken en niet een registratie
van zo een resultaat. Mr. Ties Prakken is kennelijk de mening toegedaan dat deze opnamen
wel aan het dossier dienen te worden toegevoegd (NJB 1995, p. 1453, rk).
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7 HR NJ 1996, 687 r.o. 5.11 en de noot van
Schalken (nr. 6).
8 HR 19 mei 1992, NJB 1992, 103, p. 294. In
wezen onderscheidt zich de onderhavige zaak
van andere zaken, waarin als verweer is gevoerd dat een bekenneode verklaring door ongeoorloofde druk is verkregen, enkel hierdoor
dat van (een van) de verhoren video-opnamen
zijn gemaakt. In de gevallen waarin zodanig
verweer wordt gevoerd zonder zulke registratie
heeft de Hoge Raad beslist dat het oordeel van
de feitenrechter dat niet aannemelijk is dat ongeoorloofde druk op de verdachte of de getuige is uitgeoefend een voldoende verwerping
oplevert (DD 89.051 ; HR 1990, 422). De toevallige omstandigheid dat hier een videoregistratie van een verhoor is gemaakt behoort er
naar mijn mening niet toe te leiden dat zo een
vaststelling door de feitenrechter niet meer
voldoende is. Als in dit geval zo een vaststelling niet meer voldoende zou zijn zou het voor
de hand liggen ook in andere gevallen geen genoegen meer te nemen met een dergelijke vaststelling, maar steeds te verlangen dat de verhorende verbalisanten een nader proces-verbaal
zouden opmaken of ter terechtzitting als getuigen worden gehoord.
9 HR NJ 1993, 632; DD 1995.118.
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