
VU Research Portal

Noot bij NJ 2017/460 Bewezenverklaring medeplegen in- en uitvoer cocane
ontoereikend gemotiveerd
Rozemond, N

2017

document license
Unspecified

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Rozemond, N., (2017). Noot bij NJ 2017/460 Bewezenverklaring medeplegen in- en uitvoer cocane
ontoereikend gemotiveerd

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/08c04df6-8bd5-43c8-81cf-363bfaf443f7


NJ 2017/460

Bewezenverklaring medeplegen in- en uitvoer cocaïne ontoereikend gemotiveerd.

HR 17-10-2017, ECLI:NL:HR:2017:2640, m.nt. N. Rozemond

Instantie
Hoge Raad (Strafkamer)
Datum
17 oktober 2017
Magistraten
Mrs. J. de Hullu, Y. Buruma, A.L.J. van Strien, M. Borgers, J.C.A.M. Claassens
Zaaknummer
16/05386
Conclusie
A-G mr. T.N.B.M. Spronken
Noot
N. Rozemond
Folio weergave
Download gedrukte versie (PDF)
JCDI
JCDI:ADS124410:1
Vakgebied(en)
Bijzonder strafrecht / Opiumwet
Materieel strafrecht / Algemeen
Brondocumenten
ECLI:NL:HR:2017:2640, Uitspraak, Hoge Raad (Strafkamer), 17‑10‑2017
ECLI:NL:PHR:2017:1078, Conclusie, Hoge Raad (Advocaat-Generaal), 04‑07‑2017
Beroepschrift, Hoge Raad, 12‑01‑2017
Wetingang
Art. 47 Sr; art. 2 Opw

Essentie

Bewezenverklaring medeplegen in- en uitvoer cocaïne ontoereikend gemotiveerd.
Ingeval de bijdrage van de medepleger niet is geleverd tijdens het begaan van het feit in de vorm van een
gezamenlijke uitvoering van het feit dient in de bewijsvoering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo
bewust en nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken (vgl. HR 24
maart 2015, NJ 2015/395). Nu de rol van verdachte blijkens de bewijsmiddelen bestond uit het vanaf 3 december
2013 veiligstellen van een zending cocaïne ten behoeve van het verdere vervoer en/of de verspreiding van die
cocaïne, is de bewezenverklaring dat hij zich in de periode 29 november tot en met 30 november 2013 schuldig
heeft gemaakt aan medeplegen van de in- en uitvoer van cocaïne ontoereikend gemotiveerd.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 26 april 2016, nummer
23/005026-14, in de strafzaak tegen: B., adv.: mr. R.J. Baumgardt, te Spijkenisse.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:

Middel zie 2.1; (red.).

Conclusie
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Conclusie A-G mr. T.N.B.M. Spronken:

1.

De verdachte is bij arrest van 26 april 2016 door het Gerechtshof Amsterdam wegens, onder 1, “witwassen”, onder 2,
“opzettelijk gebruik maken van een niet op zijn naam gesteld reisdocument”, onder 4, “als vreemdeling in Nederland
verblijven, terwijl hij weet, dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard”, onder 5,
“de voortgezette handeling van medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet
gegeven verbod en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven
verbod” en, onder 6, “medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van acht jaren. Het genoemde arrest bevat tevens enkele bijkomende beslissingen van het hof met betrekking tot de
inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.

2.

Namens de verdachte heeft mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, één middel van cassatie voorgesteld, dat zich
richt tegen de bewezenverklaring van het onder 5 vermelde feit.

3.

Het gaat hierbij om de verscheping van een partij cocaïne van 139,7 kg in een container vanuit Brazilië naar Antwerpen. Het
schip dat de container vervoerde is tussen 29 en 30 november 2013, komende vanaf de Noordzee, de Nederlandse
territoriale wateren binnengevaren en is vervolgens via de Westerschelde naar Antwerpen (België) gevaren en daar op 30
november 2013 aangekomen. Op 3 december 2013 is de container opgehaald door een containerbedrijf en vervolgens naar
een terrein van dit bedrijf in Antwerpen gebracht. Op 5 december 2013 zijn daar bij het lossen van de container tussen
zakken koffiebonen vijf sporttassen met daarin 139,7 kg — naar later bleek — cocaïne aangetroffen. Deze cocaïne is dus
op enig moment tussen 29 of 30 november 2013 via de Nederlandse territoriale wateren ingevoerd en vervolgens 30
november via de Westerschelde uit Nederland weer uitgevoerd naar België. Verdachte is van medeplegen van zowel de
invoer als de uitvoer door het hof veroordeeld.

4.

Het middel richt zich tegen de bewezenverklaring van de onder 5 tenlastegelegde medeplegen van het opzettelijk binnen
het grondgebied van Nederland brengen en het medeplegen van het opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland
brengen van een partij van 139,7 kilogram cocaïne. De steller van het middel betoogt dat uit de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen niet kan volgen dat de verdachte de tenlastegelegde invoer en uitvoer van cocaïne heeft medegepleegd, nu
uitgaande van de bewijsmiddelen de verdachte pas gedragingen en handelingen heeft verricht, nadat de container waarin
zich de cocaïne bevond in België was gearriveerd. Voor zover het hof in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat ook
dergelijke gedragingen strafbaarheid ter zake van het (medeplegen van het) invoeren en vervolgens weer uitvoeren van
verdovende middelen kunnen opleveren, getuigt dit oordeel volgens de steller van het middel van een onjuiste
rechtsopvatting.

4.1.

Ten laste van de verdachte is onder 5 bewezen verklaard dat:
“hij in de periode van 29 oktober 2013 tot en met 30 november 2013, via de Westerschelde en de Noordzee, tezamen en in
vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 139,7 kilogram van een
materiaal bevattende cocaïne;
en
hij op 30 november 2013, via een grensovergang plaatselijk gelegen op de Westerschelde, tezamen en in vereniging met
anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 139,7 kilogram van een materiaal
bevattende cocaïne.”

4.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de aanvulling op het
arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv. Aangezien het middel niet zozeer betrekking heeft op hetgeen het hof uit de
gebezigde bewijsmiddelen zelf heeft afgeleid maar meer gericht is tegen de bewijsredenering waarmee het hof aan de hand
van de uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkende feiten en omstandigheden tot zijn bewijsbeslissing is gekomen, volsta ik
hier wat betreft de weergave van de bewijsvoering van het hof met de volgende nadere bewijsoverwegingen die betrekking
hebben op het onder 5 bewezenverklaarde:
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“Bewijsoverwegingen ten aanzien van het onder 5 ten laste gelegde
De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep het verweer gevoerd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van
de hem ten laste gelegde in- en uitvoer van cocaïne. Hij heeft daartoe aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat het
de verdachte is geweest die in de periode van 3 tot en met 16 december 2013 met de profielnaam “T.” de in het dossier
vermelde pinggesprekken heeft gevoerd. Voorts heeft de raadsman gesteld dat het niet meer dan een aanname is dat de
genoemde pinggesprekken over cocaïne gingen en de deelnemer aan die gesprekken heeft geweten dat de container
cocaïne bevatte. Voor zover uit de inhoud van de pinggesprekken kan volgen dat er wetenschap was van een illegale
inhoud van de container hoeft dat niet zonder meer betrekking te hebben op cocaïne. Dat er daadwerkelijk cocaïne is
aangetroffen in de container is een wetenschap die eerst achteraf bekend is geworden. Tot slot heeft de raadsman betoogd
dat, voor zover kan worden aangenomen dat het de verdachte is geweest die de genoemde pinggesprekken heeft gevoerd,
niet is gebleken dat hij handelingen heeft verricht die waren gericht op het in- en/of uitvoeren van cocaïne en als dit al het
geval zou zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat hij daardoor als medepleger van het ten laste gelegde kan worden
aangemerkt.
Het hof verwerpt de verweren van de raadsman en overweegt daartoe als volgt.
De verdachte is op 16 december 2013 aangehouden op de luchthaven Schiphol. Hij had een geldbedrag van € 40.655 en 7
mobiele telefoons in zijn bezit. In één van deze telefoons (een Blackberry 9320 met pin 001, hierna: telefoon 001) zijn
zogenoemde pinggesprekken aangetroffen die met die telefoon onder de profielnaam “T.” zijn gevoerd met
gesprekspartners die gebruik maakten van de profielnamen “A.” en “P.”. De pinggesprekken hebben plaatsgevonden tussen
3 december 2013 en 15 december 2013 (p. 246 e.v.). In een pinggesprek, gevoerd tussen T. en A. op 3 en 4 december
2013, is gesproken over een auto die er niet was en die al weg was van de binnenplaats. Vervolgens heeft A. een
cijfer/letterreeks doorgegeven aan T., te weten: “BL booking 003”. A. heeft T. daarbij duidelijk gemaakt dat deze op het
internet moest kijken om te zien of het gisteren al naar het bedrijf was gegaan. T. heeft hierop geantwoord dat het nummer
dat A. hem heeft gegeven het “bill of loading nummer” is en voorts dat om 03.00 uur twee van zijn vrienden opnieuw naar
binnen zouden gaan “om er een voor de auto te geven”. Op 4 en 5 december 2013 heeft T. pinggesprekken met A. P.
gevoerd waarin is gesproken over verzegelingen, over de naam E. sa, over BL Booking 003 en over het toegang krijgen tot
‘de binnenplaats’ en dat daar door T. met anderen naar binnen is gegaan.
Voorts is op de daarop volgende dagen gesproken over een container en dat er niets in bleek te zitten, over de mogelijkheid
dat de douane de container zou hebben meegenomen naar een andere plek en over het verkrijgen van informatie om ‘het’
op te helderen. Tevens is gesproken over het feit dat het op het nieuws zou zijn als er door de douane iets gevonden zou
zijn (p. 250-256).
Uit informatie van het Douane Informatiecentrum (p. 293-294) is gebleken dat het nummer BL 003 is gebruikt bij de rederij
“Grimaldi Lines”. Vanuit Vitoria, Brazilië, was een zending verscheept in een container met nummer 002 met bestemming
Antwerpen. Het schip dat de container vervoerde is op 30 november 2013, komende vanaf de Noordzee, de Nederlandse
territoriale wateren binnengevaren en vervolgens via de Westerschelde naar Antwerpen (België) gevaren (p. 295 en 778
e.v.), alwaar het op 1 december 2013 is aangekomen. De verzender van de container was E. te Brazilië. Op 3 december
2013 is de container opgehaald door het bedrijf M. en vervolgens geplaatst op het omheinde terrein bedrijf van het bedrijf op
het adres a-straat 0 te Antwerpen. Op 5 december 2013 zijn daar bij het lossen van de container tussen zakken koffiebonen
vijf sporttassen met daarin 139,7 kg – naar later bleek – cocaïne aangetroffen.
Drie van de telefoons die bij de verdachte bij zijn aanhouding zijn aangetroffen, waaronder telefoon 001, hebben in de
periode 30 november 2013 tot en met 6 december 2013 zendmasten in België aangestraald, met name in Antwerpen
(dossier doorgenummerde p. 310-319 en 795). Daarnaast bleek de toegangscode van telefoon 001 gelijk aan de
toegangscode van twee andere bij de verdachte aangetroffen telefoons, waaronder een Blackberry 9320 met pinnummer
010 (hierna: roze telefoon) (p. 263-264). De roze telefoon bleek evenals telefoon 001 “T.” als profielnaam te hebben.
De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij de “T.” van de roze telefoon is en dat hij in ieder geval
tot 2 of 3 december 2013 de gebruiker van de telefoon 001 is geweest. In het bijzonder springt nog in het oog de
omstandigheid dat de roze telefoon van de verdachte op 2 maart 2013 te 9.38 uur gebruik heeft gemaakt van een
zendmast, uitgerekend op het adres a-straat 0 te Antwerpen.
Het hof is van oordeel dat uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, blijkt
dat de verdachte degene is die onder de naam T. de pinggesprekken met A. en P. heeft gevoerd. De verklaring van de
verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep, inhoudende dat niet hij, maar een zekere ‘S.’ van 2 of 3 december
2013 tot kort voor de aanhouding van de verdachte gebruik maakte van telefoon 001 en dus onder de profielnaam “T.”
pinggesprekken heeft gevoerd, stelt het hof terzijde, nu op geen enkele wijze het bestaan van deze S., laat staan diens
betrokkenheid bij het ten laste gelegde, aannemelijk is geworden.
Verder staat buiten redelijke twijfel dat de pinggesprekken zagen op de container waarin de 139,7 kilogram cocaïne is
aangetroffen. Het verweer dat de verdachte niet zou hebben geweten dat het om cocaïne zou gaan kan niet slagen,
aangezien uit de pinggesprekken zonder meer blijkt dat de verdachte en de andere deelnemers aan die pinggesprekken op
zoek waren naar de container en bezorgd waren dat de douane de inhoud van die container zou hebben onderschept. Voor
de verdachte geldt nog in het bijzonder dat uit die gesprekken ook volgt dat hij de nodige inspanningen heeft verricht om op
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het terrein van M. te geraken. Uit een en ander leidt het hof af dat de verdachte en zijn mededaders wisten welke
waardevolle waar zich in die container bevond. In het andere geval laten de gesprekken en de moeite die de verdachte zich
met betrekking tot de container heeft getroost zich simpelweg niet verklaren. Nu de inhoud van de container inderdaad
cocaïne bleek te betreffen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de verdachte (en zijn mededaders) wist(en) dat
er zich een partij cocaïne in de container bevond. Daarbij kan ook nog worden aangetekend dat de verdachte geen concrete
verklaring heeft afgelegd over welke andere waar hij dan in de container veronderstelde aanwezig te zijn.
Gelet op de hoeveelheid van de aangetroffen partij cocaïne, de wijze waarop de cocaïne vanuit Brazilië via de Nederlandse
territoriale wateren naar België is getransporteerd en de inhoud van de tot het bewijs gebezigde pinggesprekken kan het
niet anders dan dat meerdere personen een wezenlijke bijdrage aan de in- en uitvoer van de cocaïne hebben geleverd. Uit
de pinggesprekken blijkt naar het oordeel van het hof dat de rol van de verdachte bestond uit het veiligstellen van de
zending cocaïne ten behoeve van het verdere vervoer en/of de verspreiding van die cocaïne en hij daarbij nauw en bewust
samenwerkte met anderen die bij het cocaïnetransport betrokken waren. Anders dan de raadsman heeft betoogd was
daarmee de rol van de verdachte van voldoende gewicht om hem als medepleger van het ten laste gelegde aan te merken.”

4.3.

Het hof heeft het onder 5 bewezenverklaarde gekwalificeerd als:
“de voortgezette handeling van medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet
gegeven verbod
en
medeplegen van opzettelijk in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod.”

4.4.

Art. 2, aanhef en onder A, van de Opiumwet luidt:
“Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde
lid:
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen.”
Art. 1, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet luidt:
“4. Onder binnen het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het
binnen het grondgebied van Neerland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen
zijn en elke op het verder vervoer, de opslag, de aflevering, ontvangst of overdracht gerichte handeling, met betrekking tot
die middelen, die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, of tot de voorwerpen of goederen, waarin die
middelen verpakt of geborgen zijn.
5. Onder buiten het grondgebied van Nederland brengen van middelen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, is begrepen: het
buiten het grondgebied van Nederland brengen van de voorwerpen of goederen, waarin die middelen verpakt of geborgen
zijn en het met bestemming naar het buitenland vervoeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden, het ten uitvoer
dan wel ten wederuitvoer aangeven, daaronder begrepen het in kennis stellen van de wederuitvoer, in de zin van de
verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van
het communautair douaneboek (PbEG L 302) of het in, op of aan een naar het buitenland bestemd vaar-, voer- of
luchtvaartuig aanwezig hebben van die middelen, of van die voorwerpen of goederen.”

4.5.

Zoals blijkt uit de hierboven onder 3.2 aangehaalde nadere bewijsoverwegingen, heeft het hof de betrokkenheid van de
verdachte als medepleger bij de invoer en uitvoer van de in de tenlastelegging genoemde cocaïne in de kern afgeleid uit de
omstandigheden:
(i) dat de verdachte op 16 december 2013 op de luchthaven Schiphol is aangehouden in het bezit van een

geldbedrag van € 40.655,- en zeven mobiele telefoons en dat met één van deze mobiele telefoons tussen 3
december 2013 en 15 december 2013 onder de profielnaam ‘T.’ pinggesprekken zijn gevoerd met
gesprekspartners die gebruikmaakten van de profielnamen ‘A.’ en ‘P.’;

(ii) dat verschillende gevoerde pinggesprekken op 3, 4 en 5 december 2013 betrekking hadden op een
scheepslading met nr. BL Booking 003 die zich in een container op de binnenplaats van een bedrijf bevond, dat
de genoemde scheepslading volgens informatie van het Douane Informatie Centrum deel heeft uitgemaakt van
een zending die op 30 november 2013 vanuit Brazilië via het Nederlandse territoriale gedeelte van de Noordzee
en de Westerschelde naar Antwerpen (België) is verscheept en dat de container met de scheepslading met nr.
BL Booking 003 op 3 december 2013 is opgehaald door het Antwerpse bedrijf M. en op 5 december 2013 bij het
lossen van deze container op het omheinde terrein van het betreffende bedrijf vijf sporttassen met een totale
hoeveelheid van 139,7 kilogram cocaïne zijn aangetroffen;

(iii)
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dat in het licht van de inhoud van de eigen verklaringen van de verdachte en bij gebreke van concrete
aanwijzingen van het tegendeel kan worden aangenomen dat het de verdachte is geweest die tussen 3
december 2013 en 15 december 2013 onder de profielnaam ‘T.’ pinggesprekken met betrekking tot de
scheepslading met nr. BL Booking 003 heeft gevoerd en dat het gelet op de inhoud van de genoemde
pinggesprekken en de aard van de goederen die op 5 december 2013 in de container op het terrein van het
bedrijf M. in Antwerpen zijn aangetroffen niet anders kan dan dat de verdachte en zijn mededaders wisten dat de
op 30 november 2013 over Nederlands water verscheepte zending cocaïne bevatte; en

(iv) dat er vanwege de hoeveelheid van de aangetroffen cocaïne, de wijze waarop de cocaïne vanuit Brazilië naar
België is getransporteerd en de inhoud van de gevoerde pinggesprekken van uit moet worden gegaan dat
meerdere personen een wezenlijke bijdrage aan het binnen en weer buiten Nederland brengen van de cocaïne
hebben geleverd en dat de rol van de verdachte blijkens de inhoud van de pinggesprekken bestond uit het
veiligstellen van de cocaïne ten behoeve van verdere vervoer en/of de verspreiding daarvan.

4.6.

Uit de tekst van art. 2, aanhef en onder A, van de Opiumwet in verbinding met art. 1, vierde en vijfde lid, van de Opiumwet
volgt dat als strafbare vormen van het invoeren c.q. uitvoeren van verdovende middelen niet alleen het binnen c.q. buiten
het grondgebied van Nederland brengen van verdovende middelen zelf wordt begrepen, maar ook het verrichten van
handelingen die zijn gericht op het verdere vervoer, de opslag, de aflevering, de ontvangst of de overdracht van verdovende
middelen na de feitelijke invoer of voorafgaande aan de feitelijke uitvoer bijvoorbeeld het met bestemming naar het
buitenland vervoeren, ten vervoer aannemen of ten vervoer aanbieden van verdovende middelen. In dit verband pleegt te
worden gesproken van de ‘verlengde invoer’ of de ‘verlengde uitvoer’ van verdovende middelen.

4.7.

Met betrekking tot de concrete rol van de verdachte bij de tenlastegelegde invoer en uitvoer van cocaïne heeft het hof in het
bestreden arrest overwogen dat deze bestond in het veiligstellen en/of verder verspreiden van de cocaïne na aankomst in
Antwerpen. Het betreft hier dus gedragingen van de verdachte die hebben moeten plaatsvinden op enig moment nadat de
cocaïne al weer uit Nederland was uitgevoerd (30 november 2013). Aangezien het bij de genoemde verlengde uitvoer van
verdovende middelen blijkens de tekst van art. 1, vijfde lid, van de Opiumwet bij uitsluiting gaat om gedragingen die aan het
buiten Nederland brengen van verdovende middelen zelf voorafgaan of daar min of meer mee samenvallen, wordt in de
schriftuur terecht opgemerkt dat de door het hof genoemde gedragingen van het veiligstellen en/of verder verspreiden van
de cocaïne in België niet kunnen worden aangemerkt als gedragingen die strekken tot het buiten het grondgebied van
Nederland brengen van verdovende middelen. Dat de betreffende gedragingen in casu geen onderdeel kunnen vormen van
een (verlengde) uitvoer van verdovende middelen uit Nederland, kan overigens ook reeds worden afgeleid uit het feit dat
deze uitvoer uiteindelijk niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, terwijl de invoer en uitvoer van cocaïne wel in voltooide
vorm zijn tenlastegelegd en kennelijk betrekking hebben op de in- en uitvoer naar en van Nederland die tijdens de
verscheping voorafgaand aan de aankomst in de haven in Antwerpen heeft plaatsgevonden.

4.8.

De vraag is vervolgens of het hof uit de in de bewijsmiddelen besloten liggende gedragingen van de verdachte dan wellicht
op meer indirecte wijze heeft kunnen afleiden dat de verdachte bij de tenlastegelegde invoer en uitvoer van cocaïne als
medepleger betrokken is geweest. In dit verband geldt als uitgangspunt dat het bewijs van ‘medeplegen’ slechts dan kan
worden aangenomen als de intellectuele en/of materiële bijdrage van een verdachte aan een tenlastegelegd feit van
voldoende gewicht is en dat, wanneer de uit de bewijsmiddelen volgende gedragingen van de verdachte bijvoorbeeld in
hoofdzaak na het betreffende tenlastegelegde feit zelf hebben plaatsgevonden, de rechter die tot een bewezenverklaring
van medeplegen wil komen in zijn bewijsoverwegingen nauwkeurig dient te motiveren waarom hij een dergelijke
bewezenverklaring gerechtvaardigd acht.[1.] In de onderhavige zaak heeft het hof ten aanzien van het medeplegen —
afgezien van de overwegingen van het hof over de beoogde rol van de verdachte na aankomst van de cocaïne in
Antwerpen — niet meer overwogen dan dat
“[het] gelet op de hoeveelheid van de aangetroffen partij cocaïne, de wijze waarop de cocaïne vanuit Brazilië via de
Nederlandse territoriale wateren naar België is getransporteerd en de inhoud van de tot het bewijs gebezigde
pinggesprekken […] niet anders [kan] dan dat meerdere personen een wezenlijke bijdrage aan de in- en uitvoer van de
cocaïne hebben geleverd”.
Hoewel ik wel begrijp dat het hof er in zijn bewijsoverwegingen op heeft willen wijzen dat de beoogde rol van de verdachte
na aankomst van de cocaïne in Antwerpen het aannemelijk maakt dat hij ook bij de algehele organisatie van het
drugstransport vanuit Brazilië naar België — en daarmee ook bij de invoer en uitvoer van de cocaïne in Nederland — nauw
betrokken is geweest, vind ik deze overwegingen in het licht van de hierboven aangehaalde bijzondere motiveringsplicht
onvoldoende. Daarbij weegt voor mij mee, dat ik uit het arrest van het hof als geheel onvoldoende kan opmaken dat het hof
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heeft ingezien dat de gedragingen van de verdachte na aankomst van de cocaïne in Antwerpen geen deel uitmaken van het
tenlastegelegde en naar mijn mening dus evenmin kan worden uitgesloten dat het hof bij zijn bewijsbeslissing van een
onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.

Uitspraak

Hoge Raad:

2. Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring onder 5 ten aanzien van het medeplegen niet uit de bewijsvoering kan worden
afgeleid.

2.2.1.

Aan de verdachte is onder 5 tenlastegelegd dat:
“hij in of omstreeks de periode van 29 november 2013 tot en met 30 november 2013, in de gemeente Vlissingen (via de
Westerschelde en/of de Noordzee), in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 139,7 kilogram, in elk geval een
hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet
behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
en/of
hij op of omstreeks 30 november 2013, in de gemeente Vlissingen, in elk geval in Nederland, althans via grensovergang
plaatselijk gelegen op de Westerschelde, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk
buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 5 van de Opiumwet, ongeveer 139,7
kilogram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de
bij die wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet.”

2.2.2.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:
"hij in de periode van 29 november 2013 tot en met 30 november 2013, via de Westerschelde en de Noordzee, tezamen en
in vereniging met anderen, opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 139,7 kilogram van
een materiaal bevattende cocaïne;
en
hij op 30 november 2013, via een grensovergang plaatselijk gelegen op de Westerschelde, tezamen en in vereniging met
anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland heeft gebracht ongeveer 139,7 kilogram van een materiaal
bevattende cocaïne."

2.2.3.

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:
(…)

2.2.4.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:
“De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep het verweer gevoerd dat de verdachte moet worden vrijgesproken van
de hem ten laste gelegde in- en uitvoer van cocaïne. Hij heeft daartoe aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat het
de verdachte is geweest die in de periode van 3 tot en met 16 december 2013 met de profielnaam ‘T.’ de in het dossier
vermelde pinggesprekken heeft gevoerd. Voorts heeft de raadsman gesteld dat het niet meer dan een aanname is dat de
genoemde pinggesprekken over cocaïne gingen en de deelnemer aan die gesprekken heeft geweten dat de container
cocaïne bevatte. Voor zover uit de inhoud van de pinggesprekken kan volgen dat er wetenschap was van een illegale
inhoud van de container hoeft dat niet zonder meer betrekking te hebben op cocaïne. Dat er daadwerkelijk cocaïne is
aangetroffen in de container is een wetenschap die eerst achteraf bekend is geworden. Tot slot heeft de raadsman betoogd
dat, voor zover kan worden aangenomen dat het de verdachte is geweest die de genoemde pinggesprekken heeft gevoerd,
niet is gebleken dat hij handelingen heeft verricht die waren gericht op het in- en/of uitvoeren van cocaïne en als dit al het
geval zou zijn, dat niet kan worden vastgesteld dat hij daardoor als medepleger van het ten laste gelegde kan worden
aangemerkt.
Het hof verwerpt de verweren van de raadsman en overweegt daartoe als volgt.
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De verdachte is op 16 december 2013 aangehouden op de luchthaven Schiphol. Hij had een geldbedrag van € 40.655 en 7
mobiele telefoons in zijn bezit. In één van deze telefoons (een Blackberry 9320 met pin 001, hierna: telefoon 001) zijn
zogenoemde pinggesprekken aangetroffen die met die telefoon onder de profielnaam ‘T.’ zijn gevoerd met gesprekspartners
die gebruik maakten van de profielnamen ‘A.’ en ‘P.’. De pinggesprekken hebben plaatsgevonden tussen 3 december 2013
en 15 december 2013 (p. 246 e.v.). In een pinggesprek, gevoerd tussen T. en A. op 3 en 4 december 2013, is gesproken
over een auto die er niet was en die al weg was van de binnenplaats. Vervolgens heeft A. een cijfer/letterreeks doorgegeven
aan T., te weten: ‘BL booking 003’. A. heeft T. daarbij duidelijk gemaakt dat deze op het internet moest kijken om te zien of
het gisteren al naar het bedrijf was gegaan. T. heeft hierop geantwoord dat het nummer dat A. hem heeft gegeven het ‘bill of
loading nummer’ is en voorts dat om 03.00 uur twee van zijn vrienden opnieuw naar binnen zouden gaan ‘om er een voor
de auto te geven’. Op 4 en 5 december 2013 heeft T. pinggesprekken met A. P. gevoerd waarin is gesproken over
verzegelingen, over de naam E. sa, over BL Booking 003 en over het toegang krijgen tot ‘de binnenplaats’ en dat daar door
T. met anderen naar binnen is gegaan.
Voorts is op de daarop volgende dagen gesproken over een container en dat er niets in bleek te zitten, over de mogelijkheid
dat de douane de container zou hebben meegenomen naar een andere plek en over het verkrijgen van informatie om ‘het’
op te helderen. Tevens is gesproken over het feit dat het op het nieuws zou zijn als er door de douane iets gevonden zou
zijn (p. 250-256).
Uit informatie van het Douane Informatiecentrum (p. 293-294) is gebleken dat het nummer BL 003 is gebruikt bij de rederij
‘Grimaldi Lines’. Vanuit Vitoria, Brazilië, was een zending verscheept in een container met nummer 002 met bestemming
Antwerpen. Het schip dat de container vervoerde is op 30 november 2013, komende vanaf de Noordzee, de Nederlandse
territoriale wateren binnengevaren en vervolgens via de Westerschelde naar Antwerpen (België) gevaren (p. 295 en 778
e.v.), alwaar het op 1 december 2013 is aangekomen. De verzender van de container was E. te Brazilië. Op 3 december
2013 is de container opgehaald door het bedrijf M. en vervolgens geplaatst op het omheinde terrein bedrijf van het bedrijf op
het adres a-straat 0 te Antwerpen. Op 5 december 2013 zijn daar bij het lossen van de container tussen zakken koffiebonen
vijf sporttassen met daarin 139,7 kg — naar later bleek — cocaïne aangetroffen. Drie van de telefoons die bij de verdachte
bij zijn aanhouding zijn aangetroffen, waaronder telefoon 001, hebben in de periode 30 november 2013 tot en met 6
december 2013 zendmasten in België aangestraald, met name in Antwerpen (dossier doorgenummerde p. 310-319).
Daarnaast bleek de toegangscode van telefoon 001 gelijk aan de toegangscode van twee andere bij de verdachte
aangetroffen telefoons, waaronder een Blackberry 9320 met pinnummer 010 (hierna: roze telefoon) (p. 263-264). De roze
telefoon bleek evenals telefoon 001 ‘T.’ als profielnaam te hebben.
De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij de ‘T.’ van de roze telefoon is en dat hij in ieder geval
tot 2 of 3 december 2013 de gebruiker van de telefoon 001 is geweest. In het bijzonder springt nog in het oog de
omstandigheid dat de roze telefoon van de verdachte op 2 maart 2013 te 9.38 uur gebruik heeft gemaakt van een
zendmast, uitgerekend op het adres a-straat 0 te Antwerpen.
Het hof is van oordeel dat uit bovengenoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, blijkt
dat de verdachte degene is die onder de naam T. de pinggesprekken met A. en P. heeft gevoerd. De verklaring van de
verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep, inhoudende dat niet hij, maar een zekere ‘S.’ van 2 of 3 december
2013 tot kort voor de aanhouding van de verdachte gebruik maakte van telefoon 001 en dus onder de profielnaam ‘T.’
pinggesprekken heeft gevoerd, stelt het hof terzijde, nu op geen enkele wijze het bestaan van deze S., laat staan diens
betrokkenheid bij het ten laste gelegde, aannemelijk is geworden. Voor het Hof staat dan ook vast dat de verdachte ook in
de periode van 2 december 2013 tot zijn aanhouding op 16 december 2013 de enige gebruiker is geweest van de telefoon
001. Daarbij is betrokken dat (buiten de — niet aannemelijk bevonden — in hoger beroep afgelegde verklaring van de
verdachte) niet van een concreet aanknopingspunt is gebleken voor een tegengestelde conclusie.
Verder staat buiten redelijke twijfel dat de pinggesprekken zagen op de container waarin de 139,7 kilogram cocaïne is
aangetroffen. Het verweer dat de verdachte niet zou hebben geweten dat het om cocaïne zou gaan kan niet slagen,
aangezien uit de pinggesprekken zonder meer blijkt dat de verdachte en de andere deelnemers aan die pinggesprekken op
zoek waren naar de container en bezorgd waren dat de douane de inhoud van die container zou hebben onderschept. Voor
de verdachte geldt nog in het bijzonder dat uit die gesprekken ook volgt dat hij de nodige inspanningen heeft verricht om op
het terrein van M. te geraken. Uit een en ander leidt het hof af dat de verdachte en zijn mededaders wisten welke
waardevolle waar zich in die container bevond. In het andere geval laten de gesprekken en de moeite die de verdachte zich
met betrekking tot de container heeft getroost zich simpelweg niet verklaren. Nu de inhoud van de container inderdaad
cocaïne bleek te betreffen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat de verdachte (en zijn mededaders) wist(en) dat
er zich een partij cocaïne in de container bevond. Daarbij kan ook nog worden aangetekend dat de verdachte geen concrete
verklaring heeft afgelegd over welke andere waar hij dan in de container veronderstelde aanwezig te zijn.
Gelet op de hoeveelheid van de aangetroffen partij cocaïne, de wijze waarop de cocaïne vanuit Brazilië via de Nederlandse
territoriale wateren naar België is getransporteerd en de inhoud van de tot het bewijs gebezigde pinggesprekken kan het
niet anders dan dat meerdere personen een wezenlijke bijdrage aan de in- en uitvoer van de cocaïne hebben geleverd. Uit
de pinggesprekken blijkt naar het oordeel van het hof dat de rol van de verdachte bestond uit het veiligstellen van de
zending cocaïne ten behoeve van het verdere vervoer en/of de verspreiding van die cocaïne en hij daarbij nauw en bewust
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samenwerkte met anderen die bij het cocaïnetransport betrokken waren. Anders dan de raadsman heeft betoogd was
daarmee de rol van de verdachte van voldoende gewicht om hem als medepleger van het ten laste gelegde aan te merken.”

2.3.

In de arresten HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390, HR 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:718, NJ
2015/395 en HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, NJ 2016/411 heeft de Hoge Raad enige algemene overwegingen over
het medeplegen gegeven. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking.
In het hiervoor genoemde arrest uit 2015 is in dat verband, voor zover hier van belang, nog overwogen:
“De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het strafbare feit in de vorm van
een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen
voor en/of tijdens en/of na het strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak vóór het strafbare feit is
geleverd (vgl. bijvoorbeeld HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9972, NJ 2012/452). Zeker in dergelijke, in zekere zin
afwijkende of bijzondere, situaties dient in de bewijsvoering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en
nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder dat en waarom de
bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht is geweest. Dat geldt in nog sterkere mate indien het hoofdzakelijk gaat
om gedragingen die na het strafbare feit zijn verricht. (Vgl. HR 9 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ6505, NJ 2013/229). Een
geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke gevallen wel moeten
worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding.”

2.4.

De bewijsvoering van het Hof biedt zonder nadere motivering die ontbreekt, onvoldoende grond voor diens oordeel dat de
verdachte in de periode 29 november tot en met 30 november 2013 en op 30 november 2013 zo nauw en bewust met
anderen heeft samengewerkt dat hij zich toen schuldig heeft gemaakt aan het bewezenverklaarde medeplegen van het
binnen het grondgebied respectievelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne. De vaststellingen van
het Hof komen er immers in de kern op neer dat de rol van de verdachte bestond uit het vanaf 3 december 2013
veiligstellen van de zending cocaïne ten behoeve van het verdere vervoer en/of de verspreiding van die cocaïne. Nu het Hof
niets naders heeft overwogen over de betrokkenheid van de verdachte in de periode voorafgaand aan 3 december 2013,
volstaan die vaststellingen, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld over de bewijsmotivering in zulke
situaties, niet zonder meer voor het bewezenverklaarde medeplegen op kort gezegd 29 en 30 november 2013.

2.5.

Het middel is terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden
vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 5 tenlastegelegde en
de strafoplegging;
wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw
wordt berecht en afgedaan;
verwerpt het beroep voor het overige.

Noot

Auteur: N. Rozemond

1.

De verdachte heeft in de zaak uit het arrest van 11 juli 2017, NJ 2017/459 op 29 juni 2013 met zijn auto een vrouw naar
Schiphol gebracht voor haar reis naar Paraquay. Op 11 juli 2013 heeft hij haar op Schiphol opgewacht met zijn auto om
haar op te halen. Hij heeft dit gedaan op verzoek van een derde die hem een beloning in het vooruitzicht stelde. Er was
geen specifiek bedrag afgesproken, maar de verdachte rekende op € 1.000. De opdrachtgever heeft tegen hem gezegd dat
het om een zending ging en de verdachte dacht dat het om iets ging dat verboden was. De vrouw werd op Schiphol
aangehouden met 1645,8 gram cocaïne in haar koffer. Hoe en wanneer de politie erin is geslaagd de verdachte aan te
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houden, blijkt niet uit de verklaringen van de verdachte.
Het Hof Amsterdam veroordeelde de verdachte voor het medeplegen van het invoeren van cocaïne in Nederland. De
redenering van het hof was dat het afhalen van de koerierster op Schiphol een op het verder vervoer van cocaïne gerichte
handeling is in de zin van art. 1 lid 4 Opw. Op grond van deze bepaling moet onder het binnen het grondgebied van
Nederland brengen van middelen worden begrepen: elke op het verder vervoer, de opslag, de aflevering, ontvangst of
overdracht gerichte handeling, met betrekking tot die middelen, die binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht.
De gedragingen van de verdachte lijken onder deze omschrijving te vallen: ze waren gericht op het verder vervoer van de
cocaïne die door de vrouw was ingevoerd. Weliswaar is de verdachte er niet in geslaagd om de ingevoerde cocaïne verder
te vervoeren, maar dat eist de tekst van art. 1 lid 4 Opw ook niet. Op grond van het gegeven dat de verdachte een
uitvoeringshandeling heeft verricht in de zin van art. 1 lid 4 Opw, beschouwde het hof de verdachte als medepleger van het
invoeren van de cocaïne die de vrouw in haar koffer had.

2.

De Hoge Raad is het niet met deze redenering eens. In r.o. 2.3 verwijst de Hoge Raad naar eerdere rechtspraak waarin de
Hoge Raad heeft overwogen dat de rechter het medeplegen nauwkeurig moet motiveren wanneer het medeplegen “in de
kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te
worden gebracht”. De Hoge Raad casseert de uitspraak van het hof omdat de overweging van het hof niet zonder meer
begrijpelijk is, “ook niet als daarbij in aanmerking wordt genomen dat het hof het afhalen van de koerierster als een
‘uitvoeringshandeling’ heeft aangemerkt”. Het hof was kennelijk van oordeel dat de bijdrage van de verdachte aan het
invoeren van cocaïne ‘van voldoende gewicht’ is om als medeplegen te kunnen worden gekwalificeerd, en niet slechts als
medeplichtigheid, maar dat is volgens de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk (r.o. 2.4).
De overweging van de Hoge Raad zou zo kunnen worden uitgelegd dat niet iedere uitvoeringshandeling van het invoeren
van cocaïne een vorm van medeplegen van het invoeren oplevert, zeker niet wanneer die uitvoeringshandeling van
ondergeschikt belang is ten opzichte van de gedragingen die de medeverdachte heeft verricht. Het moet volgens de Hoge
Raad in zijn vaste overweging gaan om ‘gezamenlijke uitvoering’. In dit geval heeft de koerierster de cocaïne zonder
bijdrage van de verdachte binnen het grondgebied van Nederland gebracht. Dat art. 1 lid 4 Opw het binnen het grondgebied
van Nederland zo ruim uitlegt dat de gedraging van de verdachte ook daaronder valt, neemt niet weg dat zijn feitelijke
bijdrage aan de invoer van de cocaïne in dit geval nihil was.
Het hof duidde de gedraging van de verdachte aan als ‘het afhalen’ van de koerierster. Feitelijk is het afhalen niet
gerealiseerd, zo merkt procureur-generaal Silvis op in zijn conclusie. Daarom is het oordeel van het hof dat sprake is van
het medeplegen van (verlengde) invoer van cocaïne niet zonder meer begrijpelijk. In deze redenering geeft niet de
juridische kwalificatie als uitvoeringshandeling de doorslag, maar de feitelijke bijdrage die de verdachte aan de invoer van
de cocaïne heeft geleverd. Wanneer de gedraging van de verdachte feitelijk geen enkel gewicht in de schaal heeft gelegd,
kan die gedraging niet als een vorm van medeplegen van invoeren worden gekwalificeerd.

3.

In het licht van de tekst van art. 1 lid 4 Opw en de rechtspraak over die bepaling roept deze redenering wel vragen op. Uit
eerdere rechtspraak blijkt immers dat een verdachte via art. 1 lid 4 Opw voor het medeplegen van het invoeren van
verdovende middelen kan worden veroordeeld, ook al heeft hij met zijn handeling geen feitelijke bijdrage aan het invoeren
geleverd.
Zo oordeelde de Hoge Raad dat een verdachte voor het medeplegen van het invoeren van cocaïne kon worden veroordeeld
omdat hij als bagagemedewerker op Schiphol had geprobeerd om een koffer met cocaïne uit een vliegtuig veilig te stellen,
wat niet lukte. De Hoge Raad overwoog: “Ook het gereed staan om de cocaïne na de aankomst daarvan in Nederland te
onderscheppen, is immers een op de ontvangst gerichte handeling als bedoeld in het vierde lid van art. 1 Opiumwet” (HR 21
november 2006, NJ 2006/647). Het huren van een auto die is bestemd voor het vervoeren van de hasj die op een schip in
de haven van Stavoren aankomt, is een gedraging die is gericht op verder vervoer van verdovende middelen, ook al wordt
de hasj op het schip in beslag genomen (HR 2 juni 1992, NJ 1992/774). Het benaderen van een persoon met het verzoek
om douaneformaliteiten af te handelen en te zorgen voor verder vervoer van containers met hasj kan eveneens worden
gebracht onder een handeling die is gericht op verder vervoer van die hasj, ook al gaat de benaderde persoon niet op het
verzoek in (HR 26 juni 1990, NJ 1991/156).
In deze gevallen leverden de verdachten feitelijk geen bijdrage aan de invoer van verdovende middelen, maar waren hun
gedragingen wel gericht op de ontvangst of het verder vervoer van verdovende middelen die binnen het grondgebied van
Nederland waren gebracht. Het is niet direct duidelijk wat het relevante verschil is met het geval dat de verdachte met zijn
auto naar Schiphol rijdt om een drugskoerierster op te halen.

4.

Wellicht moet de verklaring worden gezocht in de recente rechtspraak van de Hoge Raad over medeplegen. Deze
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rechtspraak staat centraal in de overwegingen van dit arrest en zij heeft de vereisten voor het medeplegen aangescherpt.
Daaruit kan worden afgeleid dat een gedraging die geen bijdrage van voldoende gewicht is aan het invoeren, niet als
medeplegen van invoeren kan worden aangeduid, ook al valt die gedraging wel onder art. 1 lid 4 Opw.
Art. 1 lid 4 Opw kan volgens deze redenering worden opgevat als een bijzondere regeling van het medeplegen.
Gedragingen die worden verricht met betrekking tot verdovende middelen die binnen het grondgebied van Nederland zijn
gebracht, vallen onder het medeplegen van het invoeren van die middelen, mits een duidelijk feitelijk verband bestaat met
de invoer. Om een dergelijk feitelijk verband te kunnen aannemen, moet zijn voldaan aan de vereisten uit de recente
rechtspraak over medeplegen, zo zou uit dit arrest kunnen worden afgeleid.
Ook ten aanzien van de mogelijkheid om de verdachte in dit geval voor medeplichtigheid aan invoer te vervolgen, kan
worden betoogd dat medeplichtigheid slechts strafbaar is wanneer de verdachte een ‘aantoonbare bijdrage’ aan de invoer
heeft geleverd en daardoor de invoer heeft ‘bevorderd of vergemakkelijkt’. Daaruit volgt dat de verdachte in dit geval ook
niet medeplichtig is aan de invoer van de cocaïne. Er zou in dit geval sprake kunnen zijn van een poging tot
medeplichtigheid aan invoer, maar een dergelijke poging is niet strafbaar (De Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, p.
401-402 en 495-496).
In dit verband is ook van belang op welke momenten de ingevoerde cocaïne in beslag is genomen en de verdachte zijn
handelingen heeft verricht. Wanneer die handelingen zijn verricht na strafvorderlijke inbeslagneming, kan geen sprake zijn
van medeplichtigheid aan of medeplegen van het invoeren van cocaïne (HR 17 maart 1998, NJ 1998/515, m.nt. De Hullu en
HR 15 december 1998, NJ 1999/207). Het achterliggende argument lijkt ook hier te zijn: wanneer de verdachte geen
feitelijke bijdrage aan de invoer heeft geleverd, kan hij niet worden gestraft als medeplichtige of medepleger.

5.

Deze zaak roept de vraag op of de verdachte een ander strafbaar feit heeft begaan. Er zou kunnen worden gedacht aan
een poging tot invoeren, vervoeren of aanwezig hebben. Probleem daarbij is dat de gedragingen van de verdachte naar hun
uiterlijke verschijningsvorm op voltooiing van het misdrijf moeten zijn gericht. In dit geval heeft de uiterlijke
verschijningsvorm van zijn gedragingen geen onderscheidende kenmerken. Ze verschillen niet van de gedragingen van de
gemiddelde automobilist die een reiziger van Schiphol wil afhalen (vgl. HR 20 juni 1989, NJ 1990/32).
Art. 1 lid 4 Opw bevat niet het vereiste dat de gedraging naar haar uiterlijke verschijningsvorm is gericht op voltooiing van
het misdrijf. Ook is niet vereist dat de gedraging in voldoende concrete mate op voltooiing is gericht (vgl. HR 5 april 2016, NJ
2016/318 en M.J. Vetzo, ‘Strafbare poging en formeel omschreven delicten: opmerkingen naar aanleiding van HR 30 juni
2015, NJ 2015/403’, DD 2016/73). In die zin lijkt de tekst van art. 1 lid 4 Opw veel ruimer te zijn dan de rechtspraak over de
poging. Het kan echter problematisch worden geacht dat een gedraging die nog geen poging tot invoeren of vervoeren of
aanwezig hebben oplevert, wel onder het binnen het grondgebied van Nederland brengen valt.
Meer voor de hand ligt een vervolging op grond van art. 10a lid 1 onder 3° Opw: de verdachte heeft een vervoermiddel
voorhanden gehad dat was bestemd voor het vervoeren van cocaïne en dat wist de verdachte. Met deze handeling heeft hij
het (verder) vervoer voorbereid. Vervolging op grond van deze bepaling lijkt het beste te passen bij de aard van de
gedragingen van de verdachte. Daarvoor is het geen beletsel dat de cocaïne al in beslag is genomen voordat de verdachte
zijn voorbereidingshandelingen heeft verricht (HR 13 maart 2001, NJ 2001/338).

6.

De systematiek van de Opiumwet kan als argument worden gebruikt voor een beperkte uitleg van art. 1 lid 4 Opw. In het
systeem van de Opiumwet heeft art. 1 lid 4 een strafverzwarend gevolg ten opzichte van vervoeren, aanwezig hebben en
voorbereiden (art. 10 lid 3, 4 en 5, art. 10a lid 1, art. 11 lid 2 en 4 en art. 11a Opw). In dit geval zou de toepassing van art. 1
lid 4 Opw tot gevolg hebben dat de maximum gevangenisstraf niet zes (art. 10a lid 1 Opw), maar twaalf jaar (art. 10 lid 5
Opw) zou zijn. Dat is moeilijk te rechtvaardigen in een geval waarin de verdachte geen feitelijke bijdrage aan de invoer heeft
geleverd.
Een beperkte uitleg zou aansluiten bij de tendens in de rechtspraak van de Hoge Raad om strafverzwarende
omstandigheden (roekeloosheid, voorbedachte raad) en strafbare gedragingen met een lichter alternatief (medeplegen
versus medeplichtigheid) restrictief uit te leggen. Typische voorbereidingshandelingen moeten op grond van art. 10a of art
11a Opw worden vervolgd en niet via art. 1 lid 4 Opw wanneer de voorbereidingshandelingen zonder gevolg zijn gebleven.
Art. 1 lid 4 Opw zou dan slechts van toepassing zijn wanneer de verdachte een bijdrage van voldoende gewicht aan de
invoer levert door middel van een handeling uit deze bepaling (zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 24 mei 2017,
ECLI:NL:GHDHA:2017:2718 en Rb. Rotterdam 25 juli 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:5268).

7.

Illustratief voor de problematiek van het invoeren (en uitvoeren) van cocaïne in Nederland zonder feitelijke bijdrage van de
verdachte is de zaak uit het arrest van 17 oktober 2017, NJ 2017/460. In die zaak werd 139,7 kilogram cocaïne aangetroffen
in sporttassen die tussen zakken koffiebonen waren verborgen in een container. Deze container bevond zich op 30
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november 2013 op een schip dat via de Westerschelde en daardoor via Nederland naar Antwerpen voer. De container werd
in Antwerpen van het schip geladen en naar een bedrijf gebracht waar de cocaïne op 5 december 2013 werd ontdekt. De
verdachte werd op 16 december 2013 op Schiphol aangehouden met een mobiele telefoon waarop pinggesprekken stonden
met twee andere personen over de container. Deze gesprekken vonden plaats tussen 3 december 2013 en 15 december
2013.
Het Hof Amsterdam leidde uit de gesprekken af dat de rol van de verdachte bestond uit het in België veiligstellen van de
zending cocaïne ten behoeve van het verdere vervoer en/of de verspreiding van die cocaïne vanaf 3 december 2013. Uit die
rol kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat de verdachte een bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan
het invoeren van de cocaïne in Nederland en het uitvoeren van de cocaïne uit Nederland op 30 november 2013. Daarbij is
van belang dat het ook hier om een poging tot of voorbereiding van het verder vervoeren ging en niet om het daadwerkelijk
veiligstellen van de cocaïne. Daaruit volgt dat de verdachte geen feitelijke bijdrage heeft geleverd aan het cocaïnetransport.
Wellicht heeft hij voorbereidingshandelingen verricht die onder art. 10a lid 1 onder 2° Opw vallen (hij heeft getracht zich of
een ander inlichtingen te verschaffen tot het vervoeren van de cocaïne), maar daarvoor is hij niet vervolgd.
Een probleem bij vervolging in Nederland voor voorbereiding in de zin van art. 10a Opw in België zou de rechtsmacht over
dat feit kunnen zijn, aangezien de verdachte niet de Nederlandse nationaliteit heeft (hij is ongewenst vreemdeling) en hij de
pinggesprekken in België heeft gevoerd (het hof overwoog dat zijn telefoon in de periode van 30 november 2013 tot en met
6 december 2013 zendmasten in België heeft aangestraald, met name in Antwerpen). Nederland zou rechtsmacht over de
voorbereiding in België kunnen hebben op grond van art. 13 lid 3 onder a Opw, maar dan moeten de gesprekken zijn
gevoerd om de invoer in en de uitvoer uit Nederland voor te bereiden of te bevorderen. De pinggesprekken waren echter
uitsluitend gericht op de ontvangst en het verder vervoer van de cocaïne die al binnen het grondgebied van België was
gebracht op het moment dat de gesprekken werden gevoerd.
Het ligt daarom voor de hand dat de verdachte in België wordt vervolgd voor zijn gedragingen. De Belgische rechtsorde is
geschaad door de invoer van de cocaïne in België en de poging of voorbereiding van de verdachte om de cocaïne daar
veilig te stellen. Dat de cocaïne een bepaalde tijd over Nederlandse wateren is vervoerd, is niet het kernverwijt dat aan de
verdachte kan worden gemaakt op grond van de gedragingen die hij na die tijd heeft verricht. Een extensieve uitleg van art.
1 lid 4 en 5 of art. 13 lid 3 onder a Opw of een ruime bewijsconstructie via het medeplegen van invoer in Nederland of
uitvoer uit Nederland is daarom in dit geval niet noodzakelijk ter bescherming van Nederlandse belangen.

 
Voetnoten

[1.]
Zie HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390, m.nt. Mevis, rov. 3.2.1 e.v. en HR 25 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:716.
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