DISCUSSIE, NIEUWS & ANALYSE

19. Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten
die bekennen tegen Mr. Big
Mr. Big is de manier om ernstige niet-opgeloste delicten alsnog rond te krijgen. Het doel is een
bekentenis, niet meer of minder. Daarmee is de methode een schoolvoorbeeld van een getunneld
politieonderzoek. De bekentenissen zijn niet transparant verkregen en op papier gezet, maar worden
klakkeloos aangenomen als zijnde waar. De methode kenmerkt zich juist door allerlei factoren die
bijdragen aan het verkrijgen van valse bekentenissen. Tijd voor een kritische analyse van Mr. Big in
Nederland.
1. Inleiding
Deze bijdrage gaat over de waarde van een bekentenis die
met de zogenaamde Mr. Big-methode is verkregen . Zo'n
bekentenis legde Wim S. af, die werd verdacht van de moord
op zijn vrouw. Dat ging zo.
Het was een koude nacht van 18 op 19 december 2010 in
KaatsheuveL Er lag sneeuw. Heidy Goedhart kwam op de fiets
van een carnavalsfeest. Haar man, Wim, was al eerder naar
huis om de oppas af te lossen. 1 Na middernacht fietste Heidy
moeizaam door het slechte weer huiswaarts. Even later werd zij
dood gevonden in de tuin van hun huis. Zij was met geweld
om het leven gebracht. Van meet af aan was haar man Wim de
belangrijkste verdachte. Hij bleek een geheime relatie te hebben waarvoor Heidy hem vlak voordien voor het blok had gezet. De sporen in huis die zouden wijzen op een inbraak waren
volgens de politie evident geënsceneerd. Wim werd aangehouden, zat een tijdje in voorarrest en werd toen weer vrijgelaten.
Er was eenvoudigweg te weinig bewijs van zijn daderschap.
De politie verlegde daarna het geweer van schouder. Vanaf
2 september 2013 werd een zogenaamd Werken onder

Dekmantel-traject (WOD-traject) ingezet, in de categorie
stelselmatige informatie-inwinning. 2 De WOD-variant die in
de zaak van de dood van Heidy Goedhart werd gebruikt, is
gemodelleerd naar de Mr. Big-methode die afkomstig is uit
Canada. Het doel van de methode is simpel: het verkrijgen
van een bekentenis van de verdachte.
Het WOD-traject in Wims zaak werd afgesloten op
1 oktober 2014. In de aanloop daartoe was er forse inzet van
politiemensen geweest. In het dossier worden elf Nederlandse
en zes buitenlandse politiemensen- wij vermoeden Vlaamse
en Spaanse politiemensen - met een code aangeduid. De belangrijkste drie politiemensen hadden de schuilnamen Joep,
Katja en Philipe. Er werden reizen ondernomen naar België
en Malaga. En in de laatste fase werd een villa in MarbeHa
gebruikt, die naar wij aannemen, was gehuurd. De forse
kosten wierpen vruchten af, want bij het einde van het traject
had Wim een bekentenis afgelegd.
De Mr. Big-operatie verliep als volgt. Joep en Katja maakten
contact met Wim en zijn vriendin Monique, die inmiddels
zijn vrouw was geworden . Joep reed expres met de fiets tegen
de elf jaar oude Volvo 560 van Wim. Zij belden aan met het

Zie over deze zaak Rb. Zeeland-West-Brabant 24 mei 2016,
ECLI:NL:RBZWB:2016:3060 en in hoger beroep Hof 's-Hertogenbosch
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Zie over de vele varianten van WOD-trajecten E.W. Kruisbergen & D. de

5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421. Onze weergave is gebaseerd

Jong, Opsporen onder dekmantel. Regulering, uitvoering en resultaten van

op het dossier van de zaak.

undercovertrajecten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2010.

Strafblad M EI 2 0 1 8 • 5 d u

63

verhaal dat ze schade hadden gemaakt. En zo ontstond een
vriendschap tussen vooral Joep en Wim.
Het leven van Wim nam een wending toen hij zijn inkomsten kwijtraakte. Hij werkte als zzp-ende computerprogrammeur bij een telecombedrijf in Brussel. In juni 2014 kreeg
hij een verlenging van zijn contract, die zomaar weer werd
ingetrokken kort nadat hij het contract ontving. Zo kwam
Wim plots zonder inkomsten te zitten. 3
Joep zou Wim gaan helpen met het vinden van inkomsten.
Zij maakten daartoe een aantal trips naar Vlaanderen. Ondertussen deed Wim af en toe klusjes voor het beveiligingsbedrijf van Joep. Die klusjes hielden in het maken van computerprogrammàs voor Joep. Dat was niet evident legaal, wam
Wim ging latexhandschoenen dragen bij klussen en schafte
zich een beveiligde telefoon aan.

Als een soort laatste mogelijkheid om voor Wim werk te
krijgen, trokken Joep en Wim naar Spanje. Daar ontmoetten zij in een villa in MarbeHa de grote baas Philipe. Hij was
bereid om Wim in zijn organisatie op te nemen, maar alleen
als Wim volstrekt eerlijk tegenover hem zou zijn. Hij vertelde
dar hij een dossiermap had gekregen over de moord op
Heidy. Daaruit bleek dar Wim wel de moord moest hebben
gepleegd. Maar Philipe vertelde ook dat het hem niets uitmaalne dat Wim zijn vrouw had vermoord. Hij zou kunnen
zorgen voor een alibi en voor bewijs regen iemand anders.
Maar dan moest Wim wel de moord toegeven. En als hij dar
nier zou doen, kreeg hij de felbegeerde baan ook nier. Dan
hield her op voor Wim.
Wim bleef ontkennen. Hij verliet met tranen in de ogen de
villa. In de taxi terug naar het hotel barstte hij in huilen uit.
Hij vertelde Joep dar hij bereid was om regenover Philipe te
gaan bekennen. Terug naar de villa, waar Wim zijn handen
tegen elkaar voor zijn borst deed, alsof hij ging bidden:
'Philipe, ik wil bij jou her gebed van mijn leven doen. Ik heb
het gedaan. Ik heb mijn vrouw met een baksreen knock-our
geslagen en daarna gewurgd.' 'Ik wil graag dar je me helpt,
wil je me helpen?' Daarna vertelde Wim het verhaal. Wim
werd kort daarna aangehouden.

De rechterlijke beslissingen in deze zaal< komen zo nog aan
de orde. Eerst bespreken we de structuur van de Mr. Bigmethode en hoe in twee andere landen daarover is beslist:
in Canada en in Nieuw-Zeeland. Na een bespreking van de
Nederlandse beslissingen komen we tot de kern van onze
bijdrage: de rechtspsychologie van Mr. Big. We bespreken
wat er gebeurt met opsporingsambtenaren als zo'n methode
wordt gebruikt en we bespreken vooral welke waarde kan
worden gehecht aan een Mr. Big-bekentenis.

2. Mr. Big
De Mr. Big-methode behoort tot de directere manieren
om in een WOD-traject informatie van een verdachte te
verzamelen. Op zo'n manier vond een traject plaats in Groningen . De verdachte Dennis J. zou in 2008 een prostituee
uitzonderlijk ernstig hebben mishandeld. In november 2017
werden twee undercoverpolitieagenten op hem afgestu urd.
Zij deden zich voor als familieleden van de mishandelde
prostituee. Zij bedreigden hem en dreigden hem van het
balkon te gooien als hij het misdrijf niet zou bekennen. De
methode vond bij de rechtbank geen genade omdat 'een ongeoorloofde psychische druk op verdachte [was] uitgeoefend
om bij de politie een bekentenis af te leggen'.4 De verdachte
bekende overigens niet, zodat het oordeel van de rechtbank
zonder bewijstechnische gevolgen bleef.
Een gebruikelijker directe WOD-methode is om een politieagent met de verdachte in detentie te zetten, die daar dan
zijn oor te luisteren legt. De Hoge Raad kan zich vinden
in die methode omdat de verdachte dan niet als verdachte
wordt gehoord. 5 Er is geen druk zoals in de verhoorsituatie.
De cautie is dan ook niet aan de orde.
De redenering van de Hoge Raad laat zien dat zijn eerste
zorg niet is het waarheidsgehalte van de verklaring van de
verdachte, maar of de methode als rechtmacig kon worden
beschouwd. 6 In die zin vervangt rechtmatigheid de waarheidsgetrouwheid. De rechrmatigheidsdiscussie concentreert
zich bij de Hoge Raad op de vraag of toepassing van artikel
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Rb. Noord-Nederland 18 mei 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1824. Wij
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vernamen dat er geen hoger beroep is ingesteld.
Zie HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9195. Zie ook hierover MvT
Wetsontwerp bijzondere opsporingsbevoegdheden, Kamerstukken IJ
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Door de verdediging werd gesuggereerd dat de politie een hand
had in het opzeggen van het contract door de Belgen. Daarover is
in het proces, voor zover wij weten, geen duidelijkheid gekomen.
De suggestie van de verdediging lijkt een reële optie. Als Wim zijn
goedbetaalde baan zou hebben gehouden, zou de gehele operatie na
al het werk eraan door de politie tot mislukken zijn gedoemd. Het kan
nauwelijks anders dan dat de verdediging in dezen gelijk heeft.
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1996/97, 25403, 3, p. 30.
Wat in de rechtspraktijk'betrouwbaarheid van een verklaring' wordt
genoemd, heet in de wetenschap 'validiteit: Wij zullen in dit artikel de voor
validiteit equivalente term'waarheidsgetrouw' hanteren. Zie A. Vredeveldt,
PJ. van Koppen & P.A. Granhag, 'The inconsistent suspect. A systematic
review of different types of consistency intruthtellers and liars: in: R.H.C.
Buil (ed.), lnvestigative interviewing, New Vork: Springer 2014, p. 183-207.
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126j Sv- waarin stelselmatige informatie-inwinning is geregeld - bij een voorlopig gehechte verdachte ertoe kan leiden
dat in feite een verhoorsituatie wordt gecreëerd, terwijl de
formele waarborgen van een echt verhoor er niet zijn. En dat
zou weer kunnen leiden tot een verklaring die niet in vrijheid
is afgelegd_? Dat zou, naar het oordeel van de Hoge Raad, in
de eerste plaats getoetst moeten worden aan de beginselen
van proportionaliteit en subsidiariteit.
Zodoende mag deze opsporingsmerhode alleen maar als het
om een bijzondere ernstig misdrijf gaat en andere manieren
van opsporing redelijkerwijs niet voorhanden zijn. Als aan
die uitgangspunten is voldaan, moet de rechter zich afvragen
of de verklaring van de verdachte inderdaad in vrijheid is
afgelegd. Her antwoord hangt van de concrete omstandigheden van her geval af. Daarbij kan worden meegewogen de
proceshouding van de verdachte, wat zich in het voorbereidende onderzoek heeft afgespeeld, evenals: 8
'(... )de aard en intensiteit van de door de informant ondernomen

al zo'n 350 keer zijn gebruikt. Naar verluidt meestal met
groot succes hoewel dar succes lastig re roersen is omdat niet
alle zaken en uitkomsten zijn gedocumenteerd en er ook
geen systematische afweging is gemaakt van de hoge kosten
en de opbrengsten. Er zijn geen larere cijfers, maar er zijn
geen redenen om aan te nemen dat de methode sinds 2008
minder vaak wordt gebruikt. 12
De globale structuur van de Mr. Big-methode is steeds
dezelfde, hoewel er ook, afhankelijk van de omstandigheden,
allerlei varianten voorkomen. De methode wordt in alle
gevallen ingezet om zeer ernstige misdrijven, vaak al zogenaamde cold cases, op te lossen waarin een gebrek aan bewijs
een grote rol speelt. Het gaat in de zaken waarvan wij kennis
hebben genomen ook altijd om moord en doodslag of het
vermoeden daarvan. Een gemeenschappelijk kenmerk is ook
dat de politie meent zeker te weten wie het misdrijf heeft
gepleegd. Alleen her bewijs heeft men er niet voor. Men weet
ook zeker dat zonder additioneel bewijs, zoals een bekentenis, de verdachte niet zal worden veroordeeld.

activiteiten jegens de verdachte, de mate van druk die daarvan
jegens de verdachte kan zijn uitgegaan en de mate waarin
de handelingen en gedragingen van de informant tot de
desbetreffende verklaringen van de verdachte hebben geleid:

In de Mr. Big-methode wordt weer een stapje verder gegaan
dan bij de pseudomedegedetineerde. In Mr. Big wordt een
criminele organisatie gecreëerd. 9 In Canada wordt de methode sinds het begin van de jaren negentig toegepast. 10 De
techniek wordt verder gebruikt in Australië, Nieuw-Zeeland,
Zuid-Afrika en in Nederland. 11 Tot 2008 zou het in Canada

7

Dat is geregeld in art. 291id 1 Sv en in art. 61id 1 EVRM.

8

Daarin volgt de Hoge Raad de beslissing van het EHRM 5 november

De politie verdiept zich eerst in de verdachte. Hij wordt
geobserveerd en men probeert zijn persoonlijkheid, gewoontes
en sociale leven in kaart te brengen. 13 De uitgekozen verdachte
is nogal eens eenzaam, heeft een lage sociaaleconomische
status en heeft dringend geld nodig. 14 Het moer in ieder geval
iemand zijn bij wie de Mr. Big-methode potentie heeft om
succesvol te zijn. Men wil een beïnvloedbare persoon derhalve.
De tweede stap is dat een of twee politiemensen contact
maken met de verdachte en proberen met hem bevriend
te geraken. De nieuwe vriend blijkt dan voor de verdachte
onderdeel uit te maken van een organisatie die meestal van
criminele snit is. De verdachte wordt aangeboden om mee te

2002, nr. 48539/99, NJB 2003, p. 80, nr. 2 (AIIan!The United Kingdom). Zie
uitgebreider over dat arrest Y. Buruma, 'Undercover in de cel' (annotatie
bij EHRM 5 november 2002, nr. 48539/99 (AI/an/United Kingdom)), Ars

Aequi 2003, p. 661 -666.
9 T.E. Moore, P. Copeland & R.A. Schuiler, 'Deceit, betrayal and the search
for truth. Legal and psychological perspectives on the Mr. Big strategy;
Crimina/ Law Quarterly 2009, p. 348-404.
10 A. Poloz, 'Motive to tie? A critica! look at the "Mr. Big" investigative
technique', Canadian Crimina/ Law Review 2015, p. 231-251.
11 Hoewel de Mr. Big-techniek een Angelsaksisch trekje heeft, wordt
het niet toegepast in Engeland en Wales. Daar is de techniek wel aan
de orde geweest en geaccepteerd in een uitleveringszaak, nadat de
Canadezen een Mr. Big-bekentenis hadden verkregen. ZieR v Bow
Street Magistrates' Court, ex parte Prou/x [2001]1 All ER 57 (QB) at [75]
per Mance U. De methode wordt evenmin gebruikt in de Verenigde
Staten, terwijl men daar toch niet 'van dik hout zaagt men planken'recht schuwt. Zie P.J. van Koppen & S.D. Penrod, 'The John Wayne
and Judge Dee versionsof justice: in: PJ . van Koppen & S.D. Penrad
(eds.), Adversaria I versus inquisitorial justice. Psychological perspectives
on criminaljustice systems, New Vork: Plenum 2003, p. 347-368. Maar
ook in de Verenigde Staten werd in een zaa k een Mr. Big-bekentenis
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geaccepteerd voor het bewijs. Dat was in de strafzaak tegen Sebastian
Burns en Atif Rafay die werden vervolgd voor de moord op de ouders
van Rafay in Bellevue (WA). In een operatie van de Royal Canadian
Mounted Police had Burns een bekentenis afgelegd. Beiden werden
op grond daarvan op 26 mei 2004 voor een Amerikaanse rechtbank
veroordeeld tot meer dan levenslang. Zie K.T. Keenan & J. Brockman,
Mr. Big: exposing undercover investigations in Canada, Halifax: Fernwood
201 0. De zaak van Bruns en Rafay is het onderwerp van de twee eerste
afleveringen van de documentaireserie 'The confession tapes' die te
zien is bij Netflix.
12 S.M. Smith, V. Stinson & M.W. Pa try, 'Using the "Mr. Big" technique to
elicit confessions. Succesfut innovation or dangerous development in
the Canadian legal system ?; Psycho/ogy, Pub/ie Policy and Law 2009, p.
168-193.
13 C.J. Con nors, The Mr. Big Technique on trial by jury.lmpressions of defendant
character, Confession evaluations, and verdiets, Halifax: 2016 (http://library2.
smu.ca/bitstream/handle/0 1/26626/Connors_ Ch ristina_MASTERS_20 16.
pdf?sequence= 1&isAIIowed=y) en Keenan & Brockman, a.w.
14 Moore, Capeland & Schuiler, a.w.
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werken. En dat aanbod kan moeilijk worden geweigerd. De
verdachte deelt dan een tijdje in de spanning en weelde van
de organisatie en neemt deel aan activiteiten die variëren van
drugshandel tot bedreiging tot het wegmaken van het lijk
van een vermoorde persoon. Alles is uiteraard gespeeld en in
scène gezet door de deelnemende politiemensen.

Afgezien van die relatief zeldzame gevallen met sterke daderkennis zijn er in de literatuur zorgen over het ontstaan van
valse bekentenissen als gevolg van de Mr. Big-methode: 20
'However, in light of the invasiveness of the technique, its
inherent coercive nature and the strong inducements held out
to elicit confessions, there is a real concern that the techn ique

De derde stap is dat zich een bijzondere gelegenheid voordoet; een goede baan bij de organisatie of een lucratieve
handel. Maar de verdachte moet dan wel absoluut loyaal zijn
aan de organisatie, zo wordt benadrukt. Daarbij wordt de
verdachte geïntroduceerd bij de grote baas, Mr. Big.
De vierde stap is dat Mr. Big de verdachte ertoe beweegt om
een bekentenis af te leggen. De argumenten daarvoor zijn dat
Mr. Big absolute loyaliteit en transparantie eist van zijn medewerkers. Soms wordt aan de verdachte duidelijk gemaakt
dat men uit corrupte politiekringen informatie heeft gekregen over diens misstap. Dat kan een probleem opleveren
voor de organisatie. Daarom moet hij precies vertellen wat
er is gebeurd zodat de organisatie beschermende en preventieve maatregelen kan nemen. Dat kan bijvoorbeeld bestaan
uit manipulatie van de politie. Dat kan ook bestaan uit het
iemand naar voren schuiven als dader die toch terminaal ziek
is. Aldus voorgespiegeld door Mr. Big en consorten. 15
Voor de gehele operatie wordt de tijd genomen. 16 Het duurt
meestal enige maanden en niet zelden tot langer dan een jaar.
Er worden kosten noch moeite gespaard. Er is veel geld en er
zijn veel deelnemende politiemensen.
In de literatuur is men het erover eens dat de Mr. Big-methode onder omstandigheden tot waarheidsgetrouwe bekentenissen kan leiden . 17 Dat zijn dan wel bekentenissen die naast de
opmerking ' Ik heb het gedaan' sterke daderkennis opleveren.
Sterke daderkennis is kennis die de politie noch een onschuldige verdachte kan hebben gehad op dat moment, zoals de
plaats waar de dader het lijk heeft begraven. 18 Dat gebeurde
in de Mr. Big-operatie tegen Brett Peter Cowan in Australië,
die ervan werd verdacht dat hij in 2003 de 13-jarige Daniel
Morcombe om het leven had gebracht. 19

may ca u se innocent people to falsely confess, giving rise toa
risk of wrongful convictions:

Er is, zo merkenMooreen collegàs op, een belangrijk verschil tussen de Mr. Big-methode en andere infiltraties door
de politie. 21 Als politiemensen regulier undercover gaan,
lopen zij in de regel mee met een organisatie. Zij hebben
dan geen controle over wat er gebeurt in die organisatie. Bij
de Mr. Big-methode zet de politie zelf de criminele organisatie op en wordt controle genomen over het leven van de
verdachte. Al het geld en alle energie wordt gestoken in een
langdurige beïnvloeding van de verdachte, zodanig dat hij
uiteindelijk tegenover Mr. Big een bekentenis zal aReggen.

3. Rechterlijke oordelen in Canada en NieuwZeeland
We bespreken eerst rechte rlijke beslissingen in Canada en
Nieuw-Zeeland, omdat die nogal contrasteren met de Nederlandse rechterlijke beslissingen. Het belangrijkste verschil
is dat men aldaar voorallet op het waarheidsgehalte van de
bekentenis, terwijl in Nederland de rechter zich vooral richt
op de rechtmatigheid van het verkrijgen van de bekentenis.
In de bakermat van de Mr. Big-methode, Canada, werd de
Mr. Big-bekentenis eigenlijk altijd zonder enig probleem tot
het bewijs toegelaten. 22 Dat gold tot 2014 toen het Supreme
Court of Canada (SCC) besliste in de zaak R. v. Hart. 23

20
21
22

missing persons, New York: Springer 2016, p. 163-175.
Moore, Capeland & Schuiler, a.w., citaat opp. 350.
Moore, Capeland & Schuiler, a.w.
Merk op dat in een jurysysteem als in Canada de unus iudex beslist over
de vraag of een bewijsmiddel kan worden toegelaten om te worden
gepresenteerd als bewijs aan de jury. De discussie daar gaat derhalve

Moore, Capeland & Schuiler, a.w.

16

Zie K. Luther & B. Snook, 'Putting the Mr. Big technique back on trial.

hanteren w ij bij bewijs beslisregels en gaat de discussie over de vraag

A re-examination of probative value and abuse of process through a

of de rechter een bewijsmiddel mag gebruiken bij zijn beslissing. Zie

scientific lens: Journol of Forensic Practice 2016, p. 131-142.

over die en andere verschillen Van Koppen & Penrod, a.w. Zie ook H.M.

17

Zie de voorgaande vijf noten.

18

Zie H.lsraëls, 'Daderkennis in valse bekentenissen: Expertise en Recht
2015, p. 211-224 en H. lsraëls, 'Daderkenn is in valse bekentenissen
(vervolg)', Expertise en Recht 2016, p. 52-62.

19

K. Joyce, S.J. Leach & K.S. Huston, 'Ethica I challenges in missing persons
investigations: in: S.J. Morewitz & C. Sturdy Colls (eds.), Handbaak of

66

over de toelaatbaarheid (the admissability) van bewijs. In Nederland

15

Kritzer (ed.), Legalsystems of the war id. A politica/, socio/, and cu/tural
encyclapedia (3 Volumes), Santa Barbara (CA): ABC-CLIO 2002.
23 Supreme Court of Canada 31 juli 2014, R. v. Hart (2014), SCC 52. Zie ook
K. Puddister & T. Riddell, 'The RCMP's "M r. Big" sting operation. A case
studyin police independence, accountability and oversight', Canadian
PublicAdministration 2012, p. 385-409.
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De twee dochters van Nelson Hart waren verdronken. 24
Hij legde tegen de politie tegenstrijdige verklaringen af die
ertoe leidden dat men hem ervan ging verdenken dat hij zijn
dochters had verdronken. Hart was arm en sociaal geïsoleerd.
Na een relatief standaard Mr. Big-operatie bekende Hart
tot driemaal toe tegen de undercoverpoliriemensen dat hij
zijn dochters had verdronken. Illustrarief voor het sociale
isolement van Hart is dat hij, toen hij werd aangehouden, als
eerste zijn beste vriend belde, een van de undercoverpolitiemensen.
Het SCC besprak in deze zaak drie potentiële nadelen van
Mr. Big. Ten eerste kan het leiden tot een valse bekentenis.
Ten rweede levert het zogenaamd bad character evidence op
omdat men aan de jury noodzakelijkerwijs laat zien dat de
verdachte bereid is om mee te werken in een criminele organisatie. Ten derde geeft de methode ruim baan aan wangedrag van de politie. Het SCC koos daarom voor de volgende
benadering. Een in een Mr. Big-operatie verkregen bekentenis is niet toelaatbaar voor het bewijs, behalve als de Crown
-de aanklager derhalve- kan bewijzen dat bewijswaarde
van de bekentenis sterker is dan de prejudiciële, de nadelige,
effecten ervan.25
In casu Hart vond het SCC dat de politie het leven van Harr
extreem had veranderd en dat de financiële en sociale verlokkingen om een bekentenis - 'either truthfully or falsely' - af
te leggen zo groot waren dat in zijn geval de bewijswaarde
werd overschaduwd door de nadelige effecten. 26 Dat is onze
uiterst korte samenvatting van het lange en vooral genuanceerde arrest van de Canadese hoogste rechter.
In hetzelfde jaar kon het SCC in nog zo'n zaak beslissen:

Mack v. RY Een huisgenoot van Dax Mack verdween. Een
vriend van hem vertelde aan de politie dat Mack aan hem
had bekend dat hij de huisgenoot om het leven had gebracht
en zijn lichaam had verbrand. In tegenstelling tot Nelson
Hart was Dax Mack een intelligente man, had hij gewoon
werk en was hij niet sociaal geïsoleerd. Hij bekende tegen
de undercoverpolitiemensen niet alleen dat hij het misdrijf
pleegde, maar bracht hen ook naar de plaats waar hij het

24 Zie het arrest van het Supreme Court of Canada in deze zaak. Zie ook
de beschrijving van Hart en van Mack in L. Dufraimont, 'Hart and Mack:
new restraints on Mr. Big and a new approach to unreliable prosecution
evidence; Supreme Court Law Review 2015, p. 475-500.
25 Supreme Court of Canada 31 juli 2014, R. v. Hart (2014), SCC 52.
26 Zie ook S. Glazebrook, Mr. Big operations: innovative investigative
technique or threat to justice? (speech given at the Judicia! Colloquium),
23 september 2015.
27

Supreme Court of Canada 3 december 2014, Mack v. R. (2014), SSCC 58.
Zie uitgebreider Dufraimont, a.w.
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lichaam had verbrand. Daar werden kogelhulzen gevonden
die pasten bij een vuurwapen in Macks huis.
Het SCC concludeerde dat in Macks geval, in tegenstelling
tot het geval van Hart, van enig prejudicieel effect geen sprake was gezien de persoon van Mack en de overige bewijsmiddelen. Daarbij speelde ook mee dat de undercoveragenten
geen geweld hadden gebruikt tegen Mack en zijn financiële
voordeel gedurende de operatie slechts gering was geweest.
De Canadese situatie is thans dat op grond van Hart en Mack
bekentenissen na een Mr. Big-operatie slechts voor het bewijs
worden toegelaten als de aanklager kan uitleggen dat de bewijskracht van de bekentenis opweegt tegen het prejudiciële
effect. Maar ook dan moet de rechter de jury instrueren om
aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria de bekentenis minutieus te onderzoeken en het waarheidsgehalte te
toetsen.

De Mr. Big-methode is ertoe ingericht om
de omstandigheden tot het afieggen van
een valse bekentenis te maximaliseren .

De Nieuw-Zeelander Tawera Wichman werd ervan verdacht
dat hij op 4 maart 2009 zijn elf maanden oude dochter
Teegan met schudden zwaar letsel had toegebracht. Wichman was toen 17 jaar oud. Teegan stierf uiteindelijk in het
ziekenhuis op 8 september 2009 aan haar verwondingen.
De politie had geen bewijs tegen Wichman. Daarom werd
een Mr. Big-operatie opgezet die vijf maanden zou duren.
Met Wichman werd als volgt contact gemaakt. Een politieman belde bij hem aan en lier hem een vragenlijst invullen.
Hij won meteen een vakantie met een 4WD en karting in
toeristenstad Rotorua. Die vakantie in februari 2013 was
met andere prijswinnaars, allemaal undercoverpolitiemensen.
Vriend Ben die Wichman daar opdeed, introduceerde hem
in de criminele organisatie van Scott, de Mr. Big. Wichman
legde uiteindelijke tegen die Scott een bekentenis a(
Het Supreme Court of New Zealand (NZSC) oordeelde dat
een verklaring van een verdachte toelaatbaar is als zich een
aantal omstandigheden niet voordoet. 28 Tor die omstandigheden behoren de onbetrouwbaarheid van de verklaring of de
28

Zie Supreme Court of New Zealand 18 december 2015, R. v. Cameron
(2015), NZSC 198 (pre trial). Het gaat hier om een beroep tegen een
tussenbeslissing om de bekentenis voor het bewijsmiddel toe te laten
en aan de jury bekend te maken. Zie ook Glazebrook, a.w.
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verklaring die door druk tot stand is gekomen. Verklaringen
van verdachten kunnen ook worden uitgesloten van het bewijs als de rechten van de verdachte zijn geschonden of als ze
op een oneerlijke manier zijn verkregen. Dat is bijvoorbeeld
het geval als een verdachte zonder cautie wordt verhoord als
er al voldoende bewijs is om hem in staat van beschuldiging
te stellen. De benadering van het NZSC is, in tegenstelling
tot het Canadese Supreme Court, dat de bekentenis uit een
Mr. Big-operatie voor het bewijs wordt toegelaten, tenzij
zich de genoemde omstandigheden voordoen. Dat deed het
NZSC overigens pas na de verzuchting: 29
'lndeed it is difficult to conceive of a Mr Big operation that
could both succeed and be less objectionable:

Net als hun Canadese collega's zien de Nieuw-Zeelandse
raadsheren de gevaren van de Mr. Big-methode en trekken
daaruit de consequentie dat met de bewijswaarde van de
resulterende bekentenis bijzonder omzichtig moet worden
omgegaan. Daarbij past ook de vergelijking die het NZSC
maakte met een bekentenis in een regulier verhoor. In zowel
de Canadese beslissingen als de Nederlandse beslissingen
- die hierna aan de orde komen -wordt aangenomen dat de
vrijheid om weg te lopen minder vaal< tot een valse bekentenis zal leiden. Het NZSC is overtuigd van het tegendeel, namelijk dat de omstandigheden van de Mr. Big-operatie juist
een veel grotere kans op een valse bekentenis opleveren dan
de omstandigheden van een regulier verhoor.30 Onze analyse
hierna laat zien dat wat dat betreft de NZSC gelijk heeft.

rechtmatigheid met als belangrijkste toetsen de subsidiariteit
en de proportionaliteit. In de zaak tegen Wim erkende de
rechtbank dat de methode nogal een inbreuk kan vormen op
het leven van de verdachte en daarin een stuk verder gaat dan
een regulier WOD-traject. Maar gezien het grote maatschappelijke belang achtte de rechtbank de toepassing van het
middel geoorloofd. 31 Wij zullen zo laten zien dat dat een
gevaarlijke redenering is.
Vervolgens deed zich voor de rechtbank de vraag voor of de
Mr. Big-methode een eerlijk proces in de weg staat. 32 Dat is
niet het geval. De Mr. Big-methode is namelijk geen verhoor
en de verklaringsvrijheid staat niet onder druk. Het is een
redenering die wij niet goed kunnen volgen en waarin elementen die slechts vaag iets met elkaar te maken hebben aan
elkaar worden geknoopt.
Het positieve oordeel van de rechtbank over de toelaatbaarheid van het bewijs leidde naar haar oordeel vrij snel tot een
oordeel over de bruikbaarheid van het bewijs.
'De rechtbank verwerpt de stelling dat verdachtes bekentenis
[... ] onbru ikbaar is voor het bewijs, omdat zij van oordeel is
dat een bekentenis, die rechtmatig is verkregen, bruikbaar is
voor het bewijs indien zij in voldoende mate en op essentiële
punten bevestiging vindt in de overige bewijsmiddelen. De
omstandigheid dat een bekentenis op een later moment
wordt ingetrokken, maakt dit niet anders. Voorwaarde is wel
dat de bewijsmiddelen geen contra-indicaties of aannemelijk
alternatief scenario bevatten waarin een andere dader dan de

4. De Nederlandse toets van Mr. Big

verdachte naar voren komt:

Tot nu toe werden in Nederland verklaringen van verdachten in Mr. Big-operaties bruikbaar voor het bewijs geacht.
Er zijn rwee relevante zaken. De zaak van Wim S. die werd
verdachte van de moord op zijn vrouw Heidy Goedhart en
de Posbankmoord, die hierna nog ter sprake komt. De eerste
zaak heeft inmiddels voor de rechtbank en in hoger beroep
gediend; in de tweede zaak loopt het hoger beroep nog,
hoewel in de zaak van de medeverdachte inmiddels door het
hof arrest is gewezen.

Van onderzoek van de rechtbank naar 'contra-indicaties' en
een 'aannemelijk alternatief scenario' blijkt niet direct uit het
vonnis. Voor een serieus onderzoek van contra-indicaties was,
zoals zal blijken uit de rechtspsychologische beschouwingen

Bij de Supreme Courts van Canada en Nieuw-Zeeland ging
de discussie in de eerste plaats over de vraag of de bekentenis
zodanig kon worden vertrouwd dat zij tot bewijs zou kunnen
dienen. In Nederland lijkt die discussie voor de rechters op
de laatste plaats te komen, want zij spreken vooral over de

31
32

Zie Rb. Zeeland-West-Brabant 24 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060.
Een toetssteen voor het rechterlijke oordeel over de Mr. Big-methode
in Nederland zou kunnen zijn de beslissing van het Europees hof in
de zaak van Richard Allan, die werd verdacht van een overval met
dodelijke afloop in Manchester. Zie EHRM 5 november 2002, nr.
48539/99, NJ 2004/262 (AIIan/United Kingdom). Zie in dit verband
ook HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AU9195 en HR 28 maart 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU5471. Allans cel werd afgeluisterd en een criminele
politie-informant werd bij hem in de cel geplaatst. Er was geen ander
bewijsmateriaal tegen Allan dan zijn aldus vastgelegde bekentenis.
Het EHRM oordeelde dat de verklaring van Allan niet in vrijheid was
afgelegd. Daarbij speelde een rol dat de politie-informant de opdracht
had gekregen 'to push him for what you can'. Rechters in Nederlandse
zaken waarin de Mr. Big-methode een rol speelt, wijzen de vergelijking

29
30
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In r.o. 71.
Zie r.o. 74.

met A/Jan af. Belangrijke argumenten zijn dat Allan gedetineerd was en
zijn proceshoud ing. En op beide punten waren de Nederlandse zaken
anders.
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hierna, wel degelijk aanleiding geweest. Dat is inherent aan
de Mr. Big-methode. Er was ook bijzondere aanleiding voor
een grondig onderzoek naar een alternatief scenario in de
zaak van Wim. Ter herinnering: de woonkamer van Wim en
Heidy was overhoopgehaald. Dat zou op een inbreker kunnen wijzen, maar was volgens de politie duidelijk geënsceneerd, want er waren geen braaksporen en de lades waren
bijzonder netjes uit de kasten getrokken. Toch was er meer te
zeggen over een alternatief scenario waarin een door Heidy
overlopen inbreker haar om het leven bracht. Door de Criminele Inlichtingen Eenheid Midden- en West-Brabant werd
op 17 januari 2011 gemeld dat een aantal mannen van wie
een met name wordt genoemd in Kaatsheuvel in december
2010 een woninginbraak had gepleegd. Bij die woninginbraak zijn de inbrekers door de vrouw des huizes overlopen.
Na deze confrontatie is de vrouw later dood aangetroffen.
Aldus de CIE-melding. Nader onderzoek op verzoek van verdediging, zoals het verhoren van de betrokken CIE'er, werd
door de rechtbank afgewezen, omdat de politie al onderzoek
zou hebben gedaan.
Daarnaast vond de verdediging dat op Wim te veel druk was
uitgeoefend. Dat vond de rechtbank niet. Naar haar oordeel
was Wim in zijn financiële en werksituatie niet Idemgezet
door de undercoveragenten. En financieel was hij er ook
niet slecht aan toe, want door de dood van zijn vrouw was
het huis hypotheekvrij geraakt. Hij had ook net voor bijna
€ 37.000,= een nieuwe Harley Davidson aangeschaft.
Voorts overwoog de rechtbank:
'Verdachte had de vrijheid om te kiezen voor een andere (in
zijn ogen wellicht minder interessante) baan, om niet mee te
gaan naar Marbel la en- toen in Marbel la bleek dat [Philipe]
hem niet vertrouwde- onverrichterzake weer naar huis te
gaan . Het gesprek met [Philipe] wa s al afgelopen, verdachte
was al weer op de terugweg naar het hotel en zou de volgende
dag terug naar Nederland vliegen. De beslissing om in de ta xi
tegenover [Joep] te bekennen, terug te gaan naar de villa en in
de villa tegenover [Philipe] de moord op [Heidy] nogmaals te
bekennen, zijn keuzes geweest die verdachte in vrijheid heeft
gemaakt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte
volledig vrij is geweest om al dan niet tegen [Joep] en [Philipe]
te vertellen over de moord:
En Wim was na de bekentenis opgelucht:
'Daarnaast wordt in voornoemde processen-verbaal
beschreven dat verdachte zichtbaar opgelucht was nadat hij
zijn verhaal had gedaan en dit heeft hij ook zowel aan [Joep]
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als [Philipe] meegedeeld. Verdachte vertelde aan [Joep] dat hij
opgelucht was dat hij het verteld had [...):
De rechtbank had allerlei signalen die wezen op een ware bekentenis. De toets achteraf kon daarin ook geen verandering
brengen. Een toets achteraf is of de verdachte daderkennis
had. Nu is daderkennis niet iets eenvoudigs. Als de verdachte
juiste verhalen vertelt over het misdrijf, levert dat alleen een
zinvolle toets op als die kennis ook uit zijn eigen geheugen
komt en niet uit andere bron. Een verdachte die zijn dossier
heeft gelezen, heeft veel kennis over het misdrijf, ook als hij
onschuldig is. Verhoren, zeker langdurige verhoren, hebben
hetzelfde effect.
Een veelbetekenend onderzoek in deze werd uitgevoerd door
Brandon GarrettY Hij onderzocht alle Amerikaanse zaken
waarin op dat moment door hernieuwd DNA-onderzoek
de onschuld van de veroordeelde was aangetoond en waarin
de veroordeelde door zijn eigen bekentenis was veroordeeld.
In die 40 zaken waren er maar liefst 36 met veel details die
alleen de dader (en de politie) konden weten . Nu we zeker
weten dat die verdachten onschuldig waren, kan het niet
anders dan dat de politie die informatie aan de verdachte had
overgedragen. Dat moet leiden tot de conclusie dat alleen zogenaamde sterke daderkennis een zinvolle toets kan vormen
van de juistheid van een bekentenis. 34 Sterke daderkennis
is kennis die de politie niet heeft voordat de verdachte het
vertelt.
De rechtbank in de zaak van Wim deed precies het tegenovergestelde. Kennis die Wim eenvoudig uit andere bron kon
hebben opgedaan of die op geen enkele manier kon worden
gecontroleerd, leverde voor de rechtbank een toets op van de
bekentenis. Hetgeen uiteraard niet zinvol was. Op dat punt
draaide de rechtbank zich een rad voor ogen:
'Vervolgens heeft verdachte de volgende informatie over
de moord op [Heidy] verstrekt. Hij heeft verteld dat hij met
zijn vrouw [Heidy] naar een feest van de carnavalsvereniging
was geweest, dat hij eerder was weggegaan, dat hij zijn
schoonvader, die op de kinderen paste, had afgelost en dat
hij zijn vrouw in de tuin had staan opwachten. Hij vertelde
dat hij haar met een baksteen eerst K.O. (de rechtbank
begrijpt: knock-out; bewusteloos) had geslagen, waarna hij
haar gewurgd had . De inbraak had hij eerst ervoor al in scene
willen zetten, maar dit had hij pas na de moord gedaan. Hij

33

B.l. Garrett, 'The substance of false confessions: Stanford Law Review
2010, p. 1051-1119.
34 Zie lsraëls, a.w. (2015; 2016).
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had de baksteen uit de brandgang gehaald, maar deze was nu
voorgoed verdwenen. Ook de kled ing die hij had gedragen
tijdens de moord was niet meer te vinden. Op de vraag
van [Joep] of zijn vrouw hem dan niet herkend had, heeft
verdachte geantwoord dat hij zelfs een bril had gedragen. Hij
vertelde dat hij laarzen had gekocht, speciaal voor de moord,
maar dat ook deze niet meer terug waren te vinden en echt
weg waren.'
Dat is het; allemaal informatie die ook een onschuldige Wim
zou hebben. Daar wees de verdediging de rechtbank ook op.
Waarom de rechtbank reageerde:
'( ...) met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat er
van unieke, zeer specifieke daderkennis in de verklaringen van
verdachte geen sprake is.'
Maar vervolgens toetste de rechtbank het verhaal van de
bekentenis aan uitsluitend niet-diagnostische informatie, informatie waarover Wim ook zou beschikken als hij onschuldig is. Dat zijn derhalve steeds elementen van de verklaring
die niet discrimineren tussen een verdachte die het misdrijf
pleegde en een verdachte die dat niet deed.
Wat de rechtbank in feite zei is: het past allemaal zo mooi
bij een schuldige verdachte. Dat heet in technische termen
'verifiëren'. Het past echter even mooi bij een valse bekentenis door een onschuldige verdachte. Dat in de beschouwingen nemen, heet 'falsifiëren' .35 Nu niets van het lijstje van de
rechtbank discrimineert tussen een ware en een valse bekentenis omdat niet- ook niet in combinatie - daderkennis van
welke vorm dan ook is gegeven, vormt de exercitie van de
rechtbank geen bruikbare toets van de veridaring van Wim
en is het oordeel van de rechtbank eenvoudigweg onbegrijpelijk. Bruikbare daderkennis had kunnen zijn kwesties waar
de laarzen, kleding en baksteen zijn gebleven waarover Wim
in zijn bekentenis sprak. Wim is daarover echter niet zinvol
ondervraagd.
De rechtbank gaf Wim achttien jaar gevangenisstraf. Wij
behandelden het oordeel van de rechtbank in de zaak tegen
Wim zo uitgebreid omdat in hoger beroep het hof zich er
wel erg gemald<.elijk van af maakte. De redenering van het

35

hof heeft vrijwel dezelfde structuur als die van de rechtbank.36 Het hofbeperkte de analyse echter tot de vraag of er
fatale vormverzuimen plaatsvonden. Over de bekentenis zelf
schreef het hof slechts:
'Verdachte had met andere woorden in beginsel alle vrijheid
om al dan niet te verklaren en eventueel een bekentenis af
te leggen en werd daarin niet gehinderd doordat hij zich in
en ige door de overheid opgelegde vrijheidsbeperkende of
-benemende situatie bevond waarin hij onder druk werd
verhoord.'
En daarmee accepteerde ook het hof de bekentenis van Wim
voor het bewijs. Het hof gaf hem twee jaar extra gevangenisstraf.
Ook in de zaak van de Posbankmoord werd een Mr. Bigoperatie uitgevoerd.37 Op 20 januari 2003 werd op de
Posbank bij Arnhem Alex Wiegmink vermoord. Hij liep al
hardlopend in de handen van zijn moordenaars die zijn auto
wilden stelen om er een overval mee te plegen. Nadat hij was
vermoord, werd zijn lichaam in een auto gestopt die daarna
elders in brand is gestoken. Er zijn twee verdachten, Frank S.
en Jaqdeep R. , bijgenaamd Souris. Frank legde een verklaring
af tegen de politie. Souris deed dat niet. Eind 2015 werd
besloten tot een Mr. Big-operatie. Men is daarmee in de weer
geweest tussen 31 mei en 2 november 2016. De operatie
werd uitgevoerd door zes opsporingsambtenaren, met vijf
begeleiders en een teamleider.
Er is een aantal belangrijke verschillen tussen de Mr. Bigoperatie tegen Wim en die tegen Souris. De undercover boezemvriend van Souris, Niko, trok hem al snel de xtc-handel
in . En Souris werd ook gevraagd om allerlei evident criminele activiteiten te ondernemen, zoals kruitsporen wegwassen
na een schietpartij. Die en andere activiteiten maakten het
voor Souris duidelijk dat hij in een gewelddadige organisatie
terecht was gekomen.
De eigenlijke bekentenis tegen Mr. Big vond plaats in een
loods waar Souris hielp om xtc-pillen in te pald<.en voor
aflevering. Niko vertelde aan Souris de dag ervoor dat hij van
een foute politieman hoorde dat hij de hoofdverdachte was
in de Posbankmoord en dat zijn DNA was gevonden. Souris
kreeg de keus: hij mocht vertreld(en als hij niets met de

Zie over verifiëren en falsifiëren bij bewijs in het strafrecht P.J. van
Koppen, Overtuigend bewijs. Indammen van rechterlijke dwalingen,
Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2011. Zie in het algemeen over die
processen K.R. Popper, Logik der Forschung. Zur Erkenntnisthearie der

70
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Hof's-Hertogenbosch 5 februari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:421.

37

modernen Naturwissenschaft, Wien: Springer 1934 en K.R. Popper,

Zie Rb. Gelderland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3030. Er loopt nog
hoger beroep in die zaak. In de zaak tegen medeverdachte Frank is wel

De groei van kennis. Hoofdstukken uit: Conjectures and refutations: the

inmiddels arrest gewezen door het hof. Zie Hof Arnhem-Leeuwarden

growth of scientific knowledge, Amsterdam: Boom 1978.

15 maart 2018, ECLI :NL:GHARL:2018:2415.
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Posbank te maken had en hij mocht blijven om een en ander
samen op te lossen. Vertrek voor Souris zou betekenen dat hij
zijn deel van de opbrengst- zo'n € 75.000,=- zou mislopen.
Souris ontkende zijn betrokkenheid bij de moord en riskeerde daarmee een groot geldbedrag. Maar Niko en collega's
zetten door. Er werd op hem ingepraat om toe te geven dat
hij de Posbankmoord pleegde. Er werd tegen Souris gezegd
dat hij er maar een nachtje over moest slapen. Er werd stevig
op hem ingepraat en hij werd stevig aan de tand gevoeld.
Souris bleef ontkennen maar uiteindelijk, bij het weggaan,
klampte hij Niko aan en bekende tegen hem.
De rechtbank was van oordeel dat de bekentenis voor het bewijs kon worden gebruikt ondanks dat de undercoverpolitiemensen sterk op hem inpraatten. De rechtbank accepteerde
de bekentenis omdat Souris uit zichzelfbepaalde informatie
toevoegde, omdat hij zelfNiko aanklampte en hijzelfbepaalde onderwerpen aansneed. De rechtbank oordeelde dat
van druk geen sprake was en dat zijn verklaringsvrijheid niet
was aangetast door de misleiding door de undercoveragenten
en de gecreëerde afhankelijkheidsrelatie.
In de verklaring van Souris lijken er details overeen te komen
met de werkelijkheid, meent de rechtbank. Als voorbeeld gaf
zij dat Souris vertelde dat ze het lichaam op de achterbank
hadden gelegd, er afspraken waren gemaakt over de plaats
waar ze de auto in brand zouden steken en ze de wapens in
het kanaal hadden gedumpt. En wat medeverdachte Frank
vertelde, komt op wezenlijke punten overeen met de verklaring van Souris. Daarom vond de rechtbank de verklaringen
van beiden bruikbaar voor het bewijs. In het vonnis vinden
wij niet terug dat de rechtbank heeft getoetst of Souris al die
informatie op een andere manier heeft gekregen dan uit zijn
eigen geheugen, zoals uit het dossier of uit politieverhoren.
Een detail vergt nog bespreking. Souris was een stevige drinker. Er werd door de undercoverpolitiemensen steeds bier
voor hem gehaald. In de loods stond ook een ijskast gevuld
met bier waaruit Souris regelmatig pakte. Het drinken van
veel alcohol kan hebben bijgedragen aan de bekentenis. De
rechtbank is overigens van oordeel dat misbruik van alcohol
en drugs niet van invloed is geweest op de inhoud van de verklaring van Souris. Frank kreeg in hoger beroep achttien jaar
gevangenisstraf, Souris kreeg zestien jaar van de rechtbank.

valse bekentenissen bevorderen. 38 We weten ook vrij precies
welke factoren in en rond een verhoor tot valse bekentenissen kunnen leiden. 39 Er is echter weinig rechtspsychologische
literatuur over de Mr. Big-methode zelf. De eerste bespreking
van die methode was door Gîsli Guèljónsson in 2003, hoewel
hij de naam Mr. Big er nog niet aan gaf. 40 Hij beschreef een
Canadese zaal{ uit de vorige eeuw waarin hij als getuigendeskundige optrad.
Andrew Rose werd in 1991 veroordeeld voor de moord op
twee lifters in 1983. Hij werd vooral veroordeeld op basis van
een verklaring van een vriendin. Nadat die vriendin haar verklaring had afgelegd, belde zij ook nog op verzoek van de politie met Rose. In dat opgenomen gesprek ontkende Rosede
moord aan alle kanten en gaf nogal veel argumenten waarom
hij de moorden niet kon hebben gepleegd. De belangrijkste
argumenten waren dat hij geen auto had- en derhalve ook
geen lifters kon meenemen- hij geen vuurwapen bezat en
een DNA-onderzoek hem uitsloot als dader.
Ondertussen had een zekere Vance Hili tegen zijn vrouw
verteld dat hij de moorden had gepleegd. Kort erna pleegde
hij zelfmoord en meldde diens vrouw zich bij de politie. Naar
aanleiding daarvan zou er voor Rose een nieuw proces komen en de politie vermoedde dat Rose wel eens vrijgesproken
zou kunnen worden. Er werd daarom een Mr. Big-operatie
georganiseerd. Tegen Mr. Big legde Rose een bekentenis af.
Het was inmiddels 1999 geworden.
Guèljónsson onderzocht Rose en nam psychologische tests
af. De meest korte samenvatting van Guèljónssons bevindingen is dat Rose een bijzonder zwakke persoon was die
sociaal geïsoleerd leefde. De acht maanden dat zijn undercovervriend 'Fred' erover had gedaan om zijn beste vriend
te zijn, de 'bekentenis' van Fred dat ook hij een moord had
gepleegd, de sterkte sociale en financiële afhankelijkheid van
de organisatie die voor Rose was gecreëerd en de suggestie,
gecombineerd met de persoon van Rose, leidden tot een
bekentenis tegenover Mr. Big. Daarbij speelde ook een rol
38

Zie voor een overzicht R. Horselenberg & P.J. van Koppen, 'Valse
bekentenissen: in: P.J. van Koppen et al. (red.), Routes van het recht.
Over de rechtspsychologie, Den Haag: Boom Juridisch 2017, p. 687-709
(hierna: Horselenberg & Van Koppen 2017a).

39

Zie A. Vrij, 'Het verhoren van verdachten: in: Van Koppen et al., a.w., p.
643-667 en E. Rassin, 'Suggestie tijdens het verhoor: in: Van Koppen
et al., a.w., p. 527-540. Zie ook over de verslaglegging van verhoren M.
Malsch & J.W. de Keijser, 'Het proces-verbaal van verdachtenverhoor:

5. De rechtspsychologie van de Mr. Big-methode

in: Van Koppen et al., a.w., p. 619-633 en R. Horselenberg & P.J. van
Koppen, 'Verhoren op audio en op video', in: Van Koppen et al., a.w., p.

In de rechtspsychologie is inmiddels veel bekend over de
totstandkoming van bekentenissen en over de factoren die
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dat Rose inmiddels zeven jaar gevangen had gezeten. Hij
was ervan overtuigd dat hij zonder bijzondere hulp gewoon
opnieuw zou worden veroordeeld. Mr. Big beloofde hem
doorslaggevende hulp te geven bij het komende proces. In
2001 besloot de prosecution om de zaak tegen Rose te laten
rusten nadat hernieuwd DNA-onderzoek opnieuw voor Rose
niet belastend was, maar wel belastend voor Vance Hill.
In de zaak Rose kunnen we veilig aannemen dat hij een valse
bekentenis aflegde op geleide van de Mr. Big-methode. Als
de manier van verhoren bijdraagt aan meer bekentenissen,
dan geldt dat zowel voor schuldige als voor onschuldige verdachten.41 Meer bekentenissen betekent per definitie dat ook
meer onschuldige verdachten gaan bekennen. Sterker: het
onderzoek laat zien dat onschuldige verdachten in het nadeel
zijn omdat zij menen dat voor hen een bekentenis minder
definitief is. Een schuldige verdachte weet dat hij de pineut
is als hij bekent, een onschuldige verdachte heeft in de regel
de overtuiging dat in een later stadium de waarheid toch wel
zal worden vastgesteldY Dat zorgt ervoor dat onschuldige
verdachten onder omstandigheden nogal eens gemakkelijker
bekennen dan schuldige verdachten. Anders geformuleerd:
methodes die zorgen voor meer bekentenissen bereiken bij
onschuldigen een relatief grotere toename in bekentenissen
dan bij schuldigen.

Het gaat bij die methode altijd om zaken waarin er niet voldoende bewijs is om de verdachte veroordeeld te krijgen . De
politie en het Openbaar Ministerie zijn, ondanks dat gebrek
aan bewijs, ervan overtuigd dat de verdachte de dader is. 45
Die overtuiging is ook wel nodig om zo'n dure en arbeidsintensieve operatie op touw te zetten. Als die operatie eenmaal
loopt, is er kennelijk niemand meer die zich afvraagt waarom
er zo weinig bewijs was, te weinig om een rechter te overtuigen van het daderschap van de verdachte. Dat is, zo laat de
rechtspsychologische literatuur zien, een recept voor interpretatieproblemen. Het leidt tot een zogenaamde gui!ty bias. 46
Dat houdt in dat alles wat de verdachte doet of zegt, wordt
geïnterpreteerd in termen van diens vaststaande schuld. Dat
wordt nog eens versterkt door de grote hoeveelheid werk en
energie die in zo'n Mr. Big-traject moet worden gestoken.
Het kost zoveel werk, dat moet dan wel nuttig zijnY
De participanten in het Mr. Big-traject houden in de regel
pas op met hun werk als er een bekentenis ligt. Dat is ook
het doel van de operatie: er wordt veel uit de kast gehaald om
aan de verdachte een bekentenis te ontlokken. Dat is in strijd
met wat aan politiemensen wordt geleerd op de Politieacademie. Daar leert men: 48
'Het doel van het politieverhoor is het verzamelen van
informatie ten behoeve van de waarheidsvinding:

Mr. Big is een cirkel : van onvoldoende
bewijs naar vanuit een schuld bias
het afdwingen van een bekentenis
zonder ander nieuw bewijs tot een
schuldovertuiging willen komen.

Dat is expliciet niet het verkrijgen van een bekentenis.
De Mr. Big-methode houdt precies datgene in dat wordt afgewezen in het reguliere politieverhoor. Het streven naar een
bekentenis leidt ook tot trucs die, zo blijkt uit de literatuur,
kunnen zorgen voor het afleggen van valse bekentenissen. 49

45

Dat klinkt paradoxaal en dat is het ook. Hoe kan men overtuigd zijn
van het daderschap van de verdachte als er tegelijkertijd onvoldoende

Het voorgaande ging over verhoren in een reguliere verhoorkamer. Veel van die elementen zijn echter relevant voor wat
er gebeurt bij de Mr. Big-methode. Volgens Lucher en Snook
is de Mr. Big-methode inherent gebrekkig. 43 Hun analyse en
die van anderen leidt tot het volgende rechtspsychologische
beeld van de Mr. Big-methode. 44

bewijs is om hem te vervolgen? Die kwestie laten wij hier terzijde.
46

S.M. Kassin et al., 'Police-induced confessions. Risk factors and
recommendations', Law and Human Behavior 2010, p. 3-38.
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Het fenomeen heet'het effect van zgn. sunk casts'. Zie H. Garland,
'Throwing good money after bad. The effect of sunk costs on the
decision to escalate commitment to an ongoing project: Joumal of
Applied Psycho/ogy 1990, p. 728-731. Hoe de uitgegeven kosten ervoor
zorgen dat men wel moet geloven in de afgelegde bekentenis, laat
het zgn. dollar auction game zien. Zie M. Shubik, 'The dollar auction
game. A paradox in non-cooperative behavior and escalation: Joumal

of Conflict Resolution 1971, p. 109-111. Er is ook een effect van de
cognitieve dissonantie reductie. Zie daarvoor L. Festinger, A theory of
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Psychoiogist 1997, p. 221-233.
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Een van die trucs bestaat uit minimaliseren en maximaliseren
en de combinatie daarvan. 50 Wij bespreken ze omdat juist
die trucs een prominente rol spelen in elke Mr. Big-operatie.
Het houdt het volgende in. Men tracht bij de verdachte
de ernst van het misdrijf te minimaliseren met als doel de
verdacht te verleiden te gaan bekennen. Dat gebeurt bij de
Mr. Big-methode doordat de WOD'er zelf vertelt dat ook
hij een ernstig misdrijf met dodelijke afloop beging en dat
Mr. Big dat voor hem afhandelde of dat Mr. Big dergelijke
verhalen over zichzelf vertelt aan de verdachte. De boodschap is dat het plegen van zo'n misdrijf normaler is dan de
verdachte denkt. Dan is her voor de verdachte minder erg
om ook roe re geven dat hij zo'n misdrijf pleegde. Tegelijkertijd worden ook de gevolgen van bekennen geminimaliseerd.
De organisatie zal bijvoorbeeld de verdachte helpen als hij
bekent bij een komend proces, bij voorkeur door het proces
te voorkomen. En ook worden tegelijkerrijd de gevolgen van
ontkennen gemaximaliseerd. Als de verdachte blijft ontkennen, raakt hij zijn lucratieve verdiensten kwijt en raakt hij
zijn vrienden kwijt en keert terug naar zijn sociale isolement.
Die en andere trucs vormen een beproefd recept om valse
bekentenissen te verkrijgen.
Ondertussen heeft in de ogen van de verdachte het afleggen
van de bekentenis niet de consequenties die het in een polirieverhoor heeft. Een bekentenis is in die zin geminimaliseerd
omdat aan het bekennen tegenover Mr. Big geen vervolging
en gevangenisstraf lijkt verbonden. Het is niet meer dan
het vertellen van wapenfeiten van criminele broeders onder
elkaar.
Velen zullen denken dat de sociale situatie waarin de verdachte in een Mr. Big-traject is geplaatst niet snel zalleiden rot
een bekentenis. Dat is een onjuiste gedachte. Moore en collega's wijzen erop dat de experimenten van Stanley Milgram
hebben laten zien hoe sterk en verstrekkend de invloed van
een sociale situatie kan zijn op het gedrag van een individu. 51
In dar welbekende experiment dreef de experimentator de
meeste proefpersonen tot het geven van dodelijke stroomstoten met twee simpele middelen: her dragen van een indrukwekkende witte doktersjas en de eenvoudige opmerkingen
als: 'The experiment requires you to go on'.52

SO

Het argument vanMooreen collegàs is dat in de Mr.
Big-methode de situatie in het Milgram-experiment wordt
gespiegeld, maar op een versterkte manier. Wij parafraseren
wat Moore en collegàs daarover schrijven. Bij Milgram zijn
de experimentator en de proefpersoon vreemden voor elkaar.
In de Mr. Big-methode zijn ze dat niet. De undercoveragenten hebben juist alles eraan gedaan om binnen te dringen in
het leven van de verdachte. Als de verdachte geen vrienden
heeft, zorgen de agenten daarvoor. Als hij zich minderwaardig voelt, zorgen zij voor versterking van zijn zelfvertrouwen .
Als hij te weinig middelen heeft, zorgen zij voor geld. Als
hij geen roekomstperspectieven heeft, zorgen de agenten
voor werk. Als hij te veel drinkt, zorgen zij voor drank. Als
hij niet met vrouwen om kan gaan, zorgen deundercovers
voor gewillige vrouwen. Er wordt, kortom, voor de verdachte
een nieuwe en veelbelovende sociale wereld gecreëerd. Zijn
gehele leven verandert daardoor. Zijn nieuwe vrienden zijn
gehaaid, goed geïnformeerd, machtig en succesvol en kunnen
ogenschijnlijk zorgen voor langdurige sociale en financiële
voorspoed voor de verdachte. 53 En om dat allemaal te bereiken, wordt er met veel personeel maanden en soms meer dan
een jaar in de verdachte geïnvesteerdY Veel onderzoek laat
zien dat een dergelijke sociale structurering grote invloed op
iemands handelen kan hebben. 55
Een dergelijke structurering heeft vooral een groot effect op
mensen die persoonlijk en sociaal zwak in de schoenen staan.
Een onderdeel van de Mr. Big-methode is daarom ook dat
vooraf wordt uitgezocht of de verdachte wel geschikt is voor
de methode. En dat zijn nu net de zwakkere personen.
Moore en Keenan bespreken meer in detail welke mechanismes bij de Mr. Big-methode een rol spelen. 56 De bekentenis
komt mede tot stand door een combinatie van de volgende
elementen: positieve versterking van de sociale omstandigheden, de vriendschap met de agenten en de loyaliteit tegenover hen, 57 de autoriteit van Mr. Big en de expertise van de
organisatie en angst.
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En die angst is eveneens een belangrijk element. De verdachte is bij de organisatie omdat die hem grote voordelen
kan brengen , maar het verlaten van de organisatie veroorzaakt ook angst. Dat is niet alleen angst om weer armlastig
en sociaal geïsoleerd te raken. Dat is ook angst omdat men
dan alleen komt te staan tegenover de politie die de verdachte
kennelijk op de hielen zit. De verdachte is, kortom, tegen die
tijd in een situatie gebracht waaraan hij niet meer kan omsnappen. Het idee dat de verdachte zomaar weg kan lopen
-zoals door de Nederlandse rechters en raadsheren wordt
aangenomen - is psychologisch en fysiek gezien derhalve
klinkklare onzin.58

De subsidiariteit en proportionaliteit
van toetsing bij Mr. Big is invariant. Het
betreft altijd een ernstig delict en andere
middelen leverden onvoldoende op.
6. Conclusie: de Mr. Big-cirkel
In de Mr. Big-methode wordt veel aandacht besteed aan het
creëren van een situatie waarin het voor de verdachte evident
wordt dat hij zijn belangen het beste dient met bekennen.
Als bekennen voor de verdachte al niet onvermijdelijk is
geworden, kan bekennen in ieder geval nogal 'kosteloos'. Er
staat geen dreiging van gevangenisstraf tegenover, maar alleen
maar positieve factoren: blijvende opname in een bijzonder
lucratieve organisatie. Doch, zoals bij iedere bekentenis het
geval is, zo'n bekentenis is voor de buitenstaanders bijzonder
overtuigend.59
Veel erger is dat in het licht van de bekentenis bewijs dat in
de tegengestelde richting wijst als van gering belang wordt
gezien.60 Zo vormt de Mr. Big-methode als het ware een
cirkel. Men had geen bewijs tegen de verdachte, althans
onvoldoende voor vervolging en veroordeling. Er was wel
een onderbuikgevoel dat hij het misdrijf pleegde. Dat leidde
tot de Mr. Big-operatie. Die operatie houdt pas op als er

58 Moore & Keenan, o.w.
59 J.P. BI air, 'The rol es of interrogation, perception, and individual
differences in producing compliant false confessions: Psychology, Crime
and Law 2007, p. 173-186.
60 Zie L.E. Hasel & S.M. Kassin, 'On the presumption of evidentiary
independence. Can confessions corrupt eyewitness identifications?;
Psychologica/ Science 2009, p. 122-126 en S.M. Kassin, C.A. Meissner &
R.J. Norwick, "'l'd know a false confession if I saw one': A comparative
study of college students and police investigators', Law and Human
Behavior 2005, p. 211-227.
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een bekentenis is. Alle energie en moeite die in de Mr. Bigoperatie wordt gestoken, vergt dat men blijft geloven in het
daderschap van de verdachte en veroorzaakt dat men daar
steeds meer in gaat geloven. Als eenmaal de bekentenis er
is, verdwijnt bewijs dat wellicht op daderschap van iemand
anders wijst als sneeuw voor de zon. En zo maakt Mr. Big
zijn eigen bewijs.
De praktijk van de operaties kent nog een additioneel
probleem. Hoe men precies tot de bekentenis is gekomen en
wat zich in de langdurige operatie heeft afgespeeld, kenmerkt
zich vrijwel altijd door een gebrek aan controleerbaarheid.
Er is in de regel een gebrekkige verslaglegging in de vorm
van schetsmatig opgebouwde processen-verbaal. Er worden
meestal geen opnames gemaakt van de interactie met de
verdachte. Datgene dat door de verdachte zou zijn gezegd,
is opgeschreven door de onder dekmantel werkende politieambtenaar. Maar niet onmiddellijk. De verslaglegging volgt
pas later. Dergelijke verslaglegging wordt geldeurd door een
tweetal aspecten. Ten eerste is er de overtuiging van de politieambtenaar dat hij al die tijd met de dader van een misdrijf
heeft gefraterniseerd. Vanuit die overtuiging wordt het geheugen ook beïnvloed over hetgeen er precies is gezegd.61 Dat
proces wordt nog eens versterkt doordat er niet onmiddellijk
verslaglegging plaatsvindt.
Een gebrekkige verslaglegging heeft nog een tweede effect:
op geen enkele manier kan nog worden gecontroleerd welke
kennis de politiemensen inmiddels hebben overgedragen aan
de verdachte. Als in de bekentenis iets lijkt op daderkennis,
kan op geen enkele manier meer worden gecontroleerd of de
verdachte dit niet via een andere weg te weten is gekomen. In
een recent interview zei Peter Graafland, chef afgeschermde
operaties van de politie, dat de undercoveragent nooit
daderinformatie heeft.62 Dat is naruurlijk niet waar. Mr. Big
en andere betrokkenen kunnen de verdachte niet voor een
geloofwaardig dilemma plaatsen als zij niet voldoende op de
hoogte zijn van de zaak waarom het gaat.
Nu er door de twee rechtbanken en een hof die zich in
Nederland bogen over de Mr. Big-methode zoveel waarde is
gehecht aan de woordelijke bekentennis van de verdachte,
zou je mogen verwachten dat zij meer aandacht zouden heb-

61

Dat heet 'het verwachtingseffect: Dat is zo sterk dat het ook forensischtechnisch werk als het beoordelen van vingerafdrukken beïnvloedt. Zie
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ben gehad voor een accurate verslaglegging. Het onderzoek
van Malsch en collega's laat zien dat de verslaglegging die
onmiddellijk na een gebeurtenis plaatsvindt al onderhevig is
aan allerlei interpretaties van hetgeen is gezegd. 63 Men mag
aannemen dat er in de studies van Malsch en collega's zulke
sterke verwachtingen ontbreken zoals die bij Mr. Big aanwezig zijn. Met andere woorden, als er zo veel waarde wordt
gehecht aan een bekentenis, dan dient de bekentenis heel
goed te worden vastgelegd, bijvoorbeeld met opnames. Maar
dan niet alleen de bekentenis; alle voorafgaande interacties,
zodat precies kan worden vastgesteld welke vragen er zijn
gesteld, welke antwoorden daarop volgden, welke informatie
is weggegeven en vooral: hoe de undercoveragenten streefden
naar het doel van de operatie, de bekentenis.
Mr. Big is vooral het prototype van bewijs van een politieonderzoek vanuit tunnel visie. Eentje waar geen tegenspraak
meer mogelijk is. Daarbij speelt nog een ander aspect. De
rechters en raadsheren in de zaak van Wim lijken evenals
leken nier re hebben doorzien hoe tactieken van de politie
kunnen leiden tot valse bekentenissen. 64 We zullen het hier
nog maar eens herhalen: verdachten kunnen valse bekenrenissen aReggen. Naarmate er minder ander bewijs ligt en er
meer trucs zijn toegepast, neemt die kans alleen maar toe. De
Mr. Big-methode is ertoe ingericht om dergelijke omstandigheden te maximaliseren.
Wat dat betreft is er een scherp contrast tussen de beslissingen in Canada en Nieuw-Zeeland en de beslissingen van
de Nederlandse rechters. In Canada en Nieuw-Zeeland kiest
men voor beslissingen die primair worden gestuurd door een
oordeel over de waarheidsgetrouwheid van de bekentenissen. In Canada houdt de jurisprudentie in: een afwijzing van
een Mr. Big-bekentenis tenzij; in Nieuw-Zeeland houdt de
jurisprudentie in: toelaten, behalve als zich bepaalde omstandigheden voordoen. De Nederlandse rechter richt zich
daarentegen in de eerste plaats op de rechtmatigheid van het
verkrijgen van de bekentenis. Men toetst dan op subsidiariteit en proportionaliteit. Die zijn bij Mr. Big-operaties echter
invariant. Men besluit in alle gevallen slechts tot zo'n dure
operatie als andere middelen nergens toe hebben geleid. En

getoetst, staat het oordeel van de rechter al bij aanvang van
de Mr. Big-operatie vast. Daarom noemen wij die vorm van
rechtmatigheid toetsen ook een gevaarlijke redenering. Het
lijkt erop dat de rechter iets toetst, maar dat is geenszins her
geval. Rechters toersen namelijk niet of de operatie rechtmatig is tegenover de specifieke verdachte. Men zou zich
die vraag moeten stellen, bijvoorbeeld aan de hand van een
oordeel over de vraag of voorafgaand aan de Mr. Big-operatie
er voldoende bezwaren waren tegen de verdachte.
De toets waar het in werkelijk echt om gaat, is iets geheel
anders. Dat is de vraag of de bekentenis zodanig kan worden
vertrouwd -of beter gezegd: zodanig waarheidsgetrouw is dat hij tot her bewijs zou kunnen dienen. De rechters in de
zaak van Wim wijden daar een lange maar weinig relevante
beschouwing aan. Zij komen met veel elementen die passen
bij een ware bekentenis. Nergens toetsen zij echter of zij met
hun bewijsmateriaal werkelijk onderscheid kunnen maken
tussen een waarheidsgetrouwe bekentenis en een valse bekentenis.
En zo neemt de rechter het risico dat men de beslissingen
bouwt op een valse bekentenis. Want men moet zich realiseren dar het in alle gevallen gaat om zaken waarin zonder die
bekentenis volstrekt onvoldoende bewijs was voor vervolging
en veroordeling. De bekentenis is dragend voor de rechterlijke beslissing. Dat is met een Mr. Big-bekentenis riskant.
Her gaat in alle gevallen om zaken met minimaal bewijs,
met beïnvloedbare verdachten en poliriemensen voor wie de
sluizen van tunnelvisie in zo'n zaak ruim openstaan.
Men zou een bekentenis na een Mr. Big-operatie slechts mogen aanvaarden voor het bewijs als daarin overtuigende sterke
daderkennis is. Dat is, zoals gezegd kennis die de onschuldige
verdachte onmogelijk kan weten en ook de politie tot aan de
bekentenis niet wist.

het gaat altijd om zeer ernstige misdrijven. Op die manier
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