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1 Inleiding
In deze zaak heeft het Hof Amsterdam de verdachte vrij-
gesproken van de invoer in Nederland van 1900 kilo hasj. 
Het hof oordeelde dat aan twee cruciale belastende getui-
genverklaring een risico op onbetrouwbaarheid1 kleefde 
en dat te weinig steunbewijs aanwezig was om de schuld 
van de verdachte vast te stellen. Het Openbaar Ministe-
rie vindt de verklaringen echter wel betrouwbaar en acht 
de verdachte schuldig. Het gaat daarom in cassatie, maar 
met een bij voorbaat weinig kansrijk cassatiemiddel. 
Het middel ziet immers op de selectie en waardering van 
het bewijsmateriaal door de rechter, en daarin laat de 
Hoge Raad, volgens vaste rechtspraak, de feitenrechter 
in beginsel vrij.2 Waarom dan toch dit arrest annoteren, 
als het ogenschijnlijk weinig bijdraagt aan de vorming 
van het recht? De reden daarvoor is dat het middel van 
het Openbaar Ministerie een belangrijke vraag blootlegt. 
Die vraag is of het wel zo vanzelfsprekend is dat er geen 
regels zijn over hoe de rechter bewijsmiddelen beoordeelt, 
en hoe hij op basis daarvan een conclusie trekt.3 Dit ar-

rest laat bijvoorbeeld zien dat argumenten voor of tegen 
(on)betrouwbaarheid van getuigenverklaringen alle 
kanten op kunnen schieten. De rechter staat dan voor de 
moeilijke taak om zonder duidelijke kaders een keuze te 
maken uit die argumenten, én te bedenken wat die keuze 
betekent voor zijn eindoordeel. Kan de Hoge Raad hem 
daarbij niet meer richting geven?

2 Het debat over de betrouwbaarheid bij het hof en 
de keuze van het hof
De achtergrond van de beschuldigingen aan het adres 
van de verdachte is niet alleen de enorme hoeveelheid 
hasj die vanuit Spanje in Nederland wordt ingevoerd, 
maar ook het vervolgens weer stelen van deze hasj door 
weer andere personen (in jargon: een ‘ripdeal’). Twee 
mannen die betrokken zijn geweest bij de ripdeal wijzen 
ten overstaan van de Duitse politie de verdachte aan 
als een persoon die betrokken was bij het aanvankelijke 
drugstransport. De verdachte ontkent alle betrokken-

1 Onder een betrouwbaar bewijsmiddel versta 
ik een bewijsmiddel waaraan gerechtvaardigd 
geloof kan worden gehecht. Zie M. Dubelaar, 
Betrouwbaar getuigenbewijs, Deventer: Kluwer 
2014, p. 54.

2 Zie over de vrije selectie en waardering en de 

beperkingen daarop G.J.M. Corstens/M.J. Bor-
gers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: 
Kluwer 2014, p. 848 e.v.

3 Er zijn wel enige handvatten, denk bijvoorbeeld 
aan de rechtspraak inzake de bewijsminimumre-
gel van art. 342 lid 2 Sv, of de gezichtspunten op 

basis waarvan de rechter een deskundigenoor-
deel kan beoordelen, zie HR 27 januari 1998, NJ 
1998/404 m.nt. J.M. Reijntjes (Schoenmakerar-
rest). 
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heid. De ‘insider’-verklaringen van deze twee (betrokkene 
2 en 3 in het arrest) zijn van wezenlijk belang voor het 
bewijs van de aan verdachte ten laste gelegde opzet-
telijke (gezamenlijke) invoer van drugs4 maar daaraan 
kleven ook wat smetjes. Het debat dat daarover wordt 
gevoerd tussen verdediging en Openbaar Ministerie laat 
mooi zien hoe voor elk standpunt – wel betrouwbaar of 
niet betrouwbaar – argumenten aan te voeren zijn. 

Zo voert de verdediging aan dat de getuigen een belang 
hebben bij het belasten van de verdachte. Dat betekent 
dus dat hun verklaringen niet per se zijn afgelegd omdat 
deze waar zijn maar ook een andere reden van bestaan 
kunnen hebben. Die redenen vindt de verdediging in 
het feit dat de getuigen strafvermindering kregen voor 
hun aandeel in het geheel, en in de omstandigheid dat 
de getuigen hoe dan ook een belang kunnen hebben om 
de verdachte de schuld in de schoenen te schuiven nu 
zij afkomstig zijn uit het drugsmilieu. Het Openbaar 
Ministerie daarentegen, gelooft wel in de goede bedoelin-
gen van de getuigen. Het heeft daarvoor ook argumenten: 
de getuigen belasten zichzelf en zijn er bovendien op 
gewezen dat het volgens het Duitse wetboek strafbaar is 
om iemand anders valselijk te beschuldigen. De verde-
diging heeft echter nog een argument dat pleit tegen 
de betrouwbaarheid: de getuigen beschikten over het 
strafdossier en de verklaringen van andere getuigen. Dat 
betekent dat zij hun verklaringen daarop kunnen hebben 
afgestemd. Ook zijn hun verklaringen wel erg gedetail-
leerd gezien de tijd die is verstreken tussen de ten laste 
gelegde feiten en het afleggen van de verklaringen. 
Diezelfde details worden door het Openbaar Ministerie 
echter gezien als een indicatie voor de geloofwaardigheid5 
van de verklaringen. En in het gegeven dat de getui-
genverklaringen steun vinden in ander bewijsmateriaal 
ziet het Openbaar Ministerie een argument vóór hun 
betrouwbaarheid, en niet voor afstemming. Tegen afstem-
ming pleit bovendien dat de getuigen juist soms anders 
verklaren dan andere getuigen, dat de getuigen zaken 
hebben verklaard die niet bekend waren bij de politie, en 
dat de getuigen elkaar hebben gecorrigeerd op bepaalde 
punten. Een laatste argument van de verdediging houdt 
in dat de getuigen, als zij worden gehoord in hoger 
beroep, ineens last hebben van een slecht geheugen en 
zich beroepen op hun verschoningsrecht. Het Openbaar 
Ministerie heeft daar echter een goede verklaring voor. 
De gebeurtenissen zijn lang geleden en er zijn veel gelijk-
soortige transporten geweest. Voor gaten in het geheugen 
zijn, kortom, andere redenen dan dat de getuigen niet de 
waarheid zouden spreken. 

Het debat laat aldus een heleboel argumenten zien 
die pleiten tegen het aannemen van de betrouwbaar-
heid, maar net zo goed argumenten die pleiten voor de 
betrouwbaarheid van de verklaringen. Voor alle aange-
voerde argumenten lijkt op het eerste gezicht wel wat te 

zeggen. Hoe bepaal je nu als rechter aan welke argu-
menten je waarde hecht? In deze zaak geeft het hof goed 
inzicht in zijn redenering daaromtrent. Het hof maakt 
in de eerste plaats duidelijk dat het belang hecht aan de 
mogelijkheid dat de verklaringen van de getuigen zijn 
afgestemd op het dossier en op elkaar. Ook benoemt het 
hof dat de verklaringen van beide getuigen zien op vele 
en gelijksoortige hasjtransporten en hasjdiefstallen die 
gedurende vele jaren door een beperkte groep van steeds 
wisselende personen zijn uitgevoerd. De transporten 
vonden bovendien plaats vele jaren voordat de getuigen 
hun verklaringen bij de politie aflegden (ik lees dit als 
dat het hof meeneemt dat de mogelijkheid tot vergissen 
en onnauwkeurigheid bestaat). Ten slotte slaat het hof 
acht op de mogelijkheid dat de getuigen liegen vanwege 
hun eigen belang bij het afleggen van een belastende 
verklaring: zij kregen op basis van Duitse wetgeving 
strafvermindering voor hun aandeel in de feiten zoals 
die in Duitsland werden vervolgd. Op basis van deze 
overwegingen komt het hof uiteindelijk tot de conclusie 
dat aan de verklaringen een risico van onbetrouwbaar-
heid kleeft. Vervolgens zet het hof ook weer duidelijk 
uiteen welk kader het hanteert voor de uiteindelijke be-
wijsbeslissing. Het hof stelt dat het risico op onbetrouw-
baarheid met zich meebrengt dat terughoudendheid en 
grote behoedzaamheid ten aanzien van de verklaringen 
moet worden betracht. Dat betekent concreet dat voor 
de bewezenverklaring ‘voldoende objectief steunbewijs’ 
voor de specifieke rol van de verdachte is vereist. Nu 
dit steunbewijs niet aanwezig is – er is wel bewijs voor 
de opslag van de partij hasj en de verdachte blijkt een 
medeverdachte te kennen, maar dat ziet allemaal niet op 
het specifieke aandeel van de verdachte in de strafbare 
feiten – spreekt het hof vrij.

3 Wat de Hoge Raad en de feitenrechter vermogen
Het cassatiemiddel van het Openbaar Ministerie klaagt 
over de begrijpelijkheid van de motivering van de vrij-
spraak door het hof. Uit het arrest en de conclusie van 
de A-G wordt duidelijk dat het middel daarbij zijn pijlen 
richt op het toetsingskader dat het hof heeft aangelegd 
voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van de cru-
ciale getuigenverklaringen. Daarbij wordt ook de vraag 
opgeworpen of dat kader wel ‘rechtens juist is’, wordt 
verwezen naar toetsingskaders van andere feitenrech-
ters, en worden argumenten aangevoerd waarom de 
verklaringen wel betrouwbaar zijn. Het cassatiemiddel 
van het Openbaar Ministerie richt zich dus tegen de 
keuze van de argumenten van het hof en daarmee tegen 
de conclusie die op basis van die verkeerde keuze wordt 
getrokken. Het antwoord van de Hoge Raad op het mid-
del is als volgt.

4 Ook de handelingen na de invoer worden ten 
laste gelegd maar daarvoor verklaart het hof, 
vanwege verjaring, het Openbaar Ministerie 
niet-ontvankelijk in de vervolging; dit wordt met 

succes in cassatie bestreden, zie NJ 2015/418.
5 Het Openbaar Ministerie gebruikt hier de term 

geloofwaardigheid. Ik veronderstel dat daaronder 
hetzelfde wordt verstaan als wat ik hier definieer 

als betrouwbaarheid. Zie ook Dubelaar 2014, 
p. 55. 
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4.2.1. Zoals in de toelichting op het middel met juistheid is vermeld 
kan in cassatie niet worden onderzocht of de feitenrechter die de ver-
dachte op grond van zijn feitelijke waardering van het bewijsmate-
riaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat oordeel is gekomen. Ingeval 
de rechter die over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen 
acht, is het aan die rechter voorbehouden om, binnen de door de wet 
getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot bewijs 
te bezigen wat deze uit het oogpunt van betrouwbaarheid daartoe 
dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van 
geen waarde acht. Deze beslissing inzake die selectie en waardering, 
die – behoudens bijzondere gevallen – geen motivering behoeft, kan 
in cassatie niet met vrucht worden bestreden. Hetzelfde geldt in het 
tegenovergestelde geval dat de rechter op grond van de aan hem 
voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot de 
slotsom komt dat vrijspraak moet volgen. Hieruit volgt dat het oor-
deel betreffende het al dan niet bewezen zijn van het tenlastegeleg-
de, met de daartoe gegeven motivering, niet onbegrijpelijk genoemd 
zal kunnen worden op de grond dat het beschikbare bewijsmateriaal 
– al dan niet in verband met een andere uitleg van gegevens van 
feitelijke aard – een andere (bewijs)beslissing toelaat (vgl. HR 4 mei 
2004, ECLI: NL: HR: 2004: AO5061, NJ 2004/480). 

4.2.2. Het vorenoverwogene geldt ook indien de rechter in zijn 
uitspraak een toetsingskader heeft geformuleerd met het oog op de 
beoordeling van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen dan 
wel afwijkt van toetsingskaders die daartoe in andere uitspraken 
zijn geformuleerd. Dat stond het Hof ook in de onderhavige zaak vrij.

4.3. De klacht dat ‘s Hofs vrijspraak en de motivering daarvan getui-
gen van een onjuiste en/of te beperkte rechtsopvatting, steunt op de 
opvatting dat uit de wettelijke en jurisprudentiële regels inzake het 
bewijsrecht in strafzaken een algemeen, in alle strafzaken geldend 
toetsingskader voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van 
getuigenverklaringen kan worden afgeleid, welk toetsingskader als 
rechtsregel kan en behoort te worden toegepast. Die opvatting is 
onjuist, zodat de klacht faalt.

4.4. Het middel faalt.

Kort gezegd krijgt het Openbaar Ministerie twee dingen 
van de Hoge Raad te horen. In de eerste plaats toetst de 
Hoge Raad maar zeer beperkt de wijze waarop de rechter 
tot zijn bewijsbeslissing komt. Zolang een vrijspraak of 
een veroordeling niet onbegrijpelijk is op basis van de 
bewijsconstructie, grijpt de Hoge Raad niet in. Dat impli-
ceert dat, in de tweede plaats, de Hoge Raad niet toetst 
hoe de rechter de betrouwbaarheid van bewijsmiddelen 
beoordeelt. Dat betekent dat in deze zaak het hof zelf kon 
bepalen welke argumenten voor dan wel tegen betrouw-
baarheid het gebruikte. 

In deze zaak is de Hoge Raad het Openbaar Minis-
terie dus niet tegemoet gekomen. Maar, als het in de 
vorige paragraaf beschreven debat over de betrouwbaar-
heid van de getuigenverklaringen in herinnering wordt 
geroepen, zou dan niet toch de feitenrechter wat nadere 
regels kunnen gebruiken over hoe hij het bewijs dient te 

waarderen? Nu moet immers elke rechter steeds opnieuw 
het wiel uitvinden – zo ook het hof in deze zaak, dat een 
geheel eigen toetsingskader ontwerpt. Onderzoek laat 
bovendien zien dat rechters een relevant bewijsrechte-
lijk begrip zoals betrouwbaarheid niet altijd helemaal 
doorgronden en op heel verschillende manieren toet-
sen.6 De grote vrijheid die de rechter hier heeft maakt 
zijn beslissing ook kwetsbaar voor fouten.7 Bepleit zou 
daarom kunnen worden dat de Hoge Raad bijvoorbeeld 
duidelijker maakt wat hij verstaat onder het concept 
betrouwbaarheid,8 of dat hij een toetsingskader ontwerpt 
voor het toetsen van die betrouwbaarheid. Maar wat 
betreft een conceptuele uitleg van betrouwbaarheid zou 
de Hoge Raad waarschijnlijk niet veel meer kunnen en 
willen dan hele algemene frasen formuleren over wat 
betrouwbaarheid is (wellicht iets als ‘de rechter mag een 
verklaring betrouwbaar achten als in redelijkheid niet 
aan het waarheidsgehalte ervan kan worden getwij-
feld’?). Nu bewijzen of ‘waarheid vinden’ een complexe ac-
tiviteit is, die in de bewijs- of argumentatietheorie hevig 
wordt bediscussieerd en waar dikke boeken over worden 
geschreven,9 is zo’n frase zonder enige koppeling aan 
theoretische kennis over bewijzen naar mijn idee tame-
lijk betekenisloos. En wat betreft een toetsingskader voor 
betrouwbaarheid, waarin de Hoge Raad benoemt welke 
factoren van invloed kunnen zijn op betrouwbaarheid: 
dat is onbegonnen werk. Machielse laat dat mooi zien in 
zijn conclusie als hij twee toetsingskaders voor getuigen-
verklaringen van andere hoven beschrijft en in wezen 
aantoont dat deze zozeer zijn toegesneden op de concrete 
omstandigheden van het geval, dat ze niet gebruikt kun-
nen worden in een andere zaak.10 Daarbij komt ook nog, 
dat het erg moeilijk is om bruikbare factoren te vinden. 
Zo blijken bijvoorbeeld veel gebruikte factoren als ‘con-
sistentie’ en ‘gedetailleerdheid’ weinig te kunnen zeggen 
over hoe betrouwbaar een verklaring is.11

Een zelfde problematiek speelt als het gaat om de 
vraag of de uiteindelijke bewijsbeslissing – het construe-
ren van een eindoordeel op basis van al het bewijsmate-
riaal tezamen – nader zou kunnen worden genormeerd. 
Deze zaak laat zien dat het hof een soort eigen bewijs-
minimumregel formuleert – ‘bij een risico op onbetrouw-
baarheid moet er voldoende objectief steunbewijs zijn 
voor veroordeling’. Ogenschijnlijk velt de Hoge Raad 
geen oordeel over de juistheid of de onjuistheid van die 
bewijsbeslissing. Hij herhaalt immers zijn uitgangspunt 
dat hij niet bekijkt of een vrijspraak of een veroorde-
ling terecht is (zie overweging 4.2.1). Dat betekent dat 
de Hoge Raad niet beoordeelt of de feitenrechter wel het 
goede antwoord heeft gegeven op de vraag of er wettig 

6 L. Stevens, ‘Bewijs waarderen: hoe doen straf-
rechters dat?’, NJB 2014, p. 2842-2850.

7 M. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs, Deven-
ter: Kluwer 2014, p. 391-392, M. Dubelaar, ‘Vor-
ming of uitholling van recht. De normering van 
de strafrechtelijke bewijsbeslissing door de Hoge 
Raad’, Ars Aequi 2015, p. 532-533 (AA20150528).

8 Zie Dubelaar 2015, p. 537.
9 Een kleine en willekeurige greep: C.E.H. Berger 

& D.J.C. Aben, ‘Bewijs en overtuiging: Rationeel 
redeneren sinds Aristoteles’, Expertise en Recht 
2010, p. 52-56, F. Bex, Evidence for a Good Nar-
rative. A Hybrid Theory of Arguments, Stories and 
Criminal Evidence, Groningen 2009, J. Bonnes, 
P. Vergeer & R. Stoel, ‘Rationele besliskunde in 
het strafrecht. De sprong van bewijs naar beslis-
sing’, NJB 2015, p. 364-371, P. van Koppen, Over-
tuigend bewijs, Amsterdam: Nieuw Amsterdam 

2011, H. Prakken, ‘Strafrechtelijk bewijzen: met 
Bayes of met verhalen? Of is er een derde weg?’, 
Expertise en Recht 2014, p. 4-19, W. Twining, 
Rethinking Evidence, Cambridge: Cambridge 
University Press 2006.

10 Zie overweging 5.5-5.8 van de conclusie.
11 Dubelaar 2014, p. 167-171.

http://www.arsaequi.nl/aacode/AA20150528
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en overtuigend bewijs aanwezig is (dus of zijn oordeel 
waarachtig is), zodat hij ook niet zijn eigen antwoord 
daarvoor in de plaats kan stellen. Dat volgt ook uit de 
cassatiegronden van artikel 79 RO – een nieuwe feite-
lijke behandeling van de zaak behoort niet tot de moge-
lijkheden. Wat de Hoge Raad wel doet is beoordelen of er 
een logisch verband bestaat tussen de bewijsmiddelen 
(en de waardering daarvan zoals die uit de motivering 
blijkt) en de conclusie die de rechter daaruit trekt.12 Dit 
is wat de Hoge Raad de ‘begrijpelijkheid’ noemt. Het is 
op dit punt dat ik weer terug kom bij de constatering dat 
de Hoge Raad ogenschijnlijk geen oordeel velt over de 
juistheid of de onjuistheid van een bewijsconstructie als 
in de onderhavige zaak. Ik heb als buitenstaander name-
lijk moeite om mij voor te stellen hoe de Hoge Raad een 
dossier beoordeelt op de begrijpelijkheid van een bewijs-
constructie. In mijn beleving kan het beoordelen van de 
begrijpelijkheid van een bewijsbeslissing in zoverre niet 
los worden gezien van de (on)juistheid van die beslissing, 
dat ook een beoordeling van de logische structuur van de 
argumentatie die ten grondslag ligt aan de bewijsbeslis-
sing van de feitenrechter, een waarborg is voor het komen 
tot een waarachtige/juiste uitspraak. Voor de Hoge Raad 
kan in een bepaalde zaak zowel een vrijspraak als een 
veroordeling begrijpelijk zijn (zie de laatste zinnen van 
overweging 4.2.1). Maar hoe kan de Hoge Raad beoorde-
len of een oordeel begrijpelijk is, zonder daarbij een eigen 
afweging te maken over de juistheid van het ene oordeel 
ten opzichte van het andere? Is het niet onvermijdelijk 
dat de Hoge Raad zelf ook een (volledig) oordeel velt over 
de bewijsconstructie?13 Ik stel deze vraag omdat ik me 
afvraag op basis van welke regels van argumentatie of 
logica de Hoge Raad dan bekijkt of er in een zaak iets 
niet klopt (doet hij bijvoorbeeld ook aan scenariodenken 
zoals sommige A-G’s?). Of is de toets echt veel margi-
naler? Maar hoe pik je dan de gevallen eruit waar je 
als Hoge Raad wel wil ingrijpen? Ik zou het allemaal 
graag eens vragen aan de raadsheren. Los van de vraag 
in hoeverre de Hoge Raad nu iets vindt van bewijscon-
structies, is hoe dan ook duidelijk dat de Hoge Raad geen 
nadere normen wil stellen waaraan een bewijsconstructie 
kan worden getoetst. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Zo 
zou de Hoge Raad – geïnspireerd op Duits voorbeeld, zie 
daarover Dreissen14 – duidelijk kunnen maken dat de 
rechter, als hij bewijs waardeert, in wezen bezig is met 
waarschijnlijkheidsargumentatie en voor een veroorde-
ling een bepaalde graad van waarschijnlijkheid kunnen 
eisen. Ook zou hij daarbij nadere eisen aan de motivering 
kunnen stellen, zoals – weer naar Duits voorbeeld – dat 
die motivering volledig is en niet onduidelijk.

Maar ook hier is, net als bij een nadere normering van 
een betrouwbaarheidsoordeel, weer de vraag wat dit alles 
op zou leveren. Wat Aben stelt ten aanzien van nadere 
wettelijke regels over bewijs, geldt naar mijn idee ook 
voor nadere invulling van de motiveringseisen door de 
Hoge Raad, namelijk dat ‘de logica van het bewijs derma-
te complex (is) dat zij zich niet laat vangen in een paar 
algemene regels van juridische aard’.15 Zou de rechter 
echt beter begrijpen wat er van hem wordt verwacht als 
hij weet dat zijn argumentatie ‘volledig’ moet zijn?16 

Kortom, het is niet vanzelfsprekend dat concretere 
regulering door de Hoge Raad de feitenrechter helpt bij 
het waarderen van bewijs (en het aldus voorkomen van 
foute beslissingen). Dat is wel een wat onbevredigende 
constatering. Interessant genoeg biedt de bespreking 
van A-G Machielse van de twee toetsingskaders van de 
verschillende hoven, en overigens ook wat het arrest laat 
zien van het toetsingskader van het hof in deze zaak, een 
aanknopingspunt voor wat er wel zou kunnen worden 
gedaan. De uitgebreide overwegingen van de hoven laten 
een grondig onderzoek zien naar argumenten die pleiten 
tegen de betrouwbaarheid van een getuigenverklaring. 
Het is die zoektocht die volgens mij de verantwoorde-
lijkheid van en opdracht aan elke feitenrechter is. Een 
zoektocht die voortvloeit uit de algemene norm voor het 
toetsen van de betrouwbaarheid van een getuigenverkla-
ring en welk ander bewijsmiddel ook, namelijk de norm 
dat, ook als er geen actieve verdediging op een zaak zit, 
de rechter zich altijd af dient te vragen of er niet alleen 
argumenten zijn die pleiten voor de betrouwbaarheid van 
een bewijsmiddel – dat is namelijk waarvan uit wordt 
gegaan als het Openbaar Ministerie de verklaringen aan 
het dossier toevoegt – maar ook argumenten die daarte-
gen pleiten. Datzelfde geldt voor het onderzoeken van de 
schuldvraag in zijn geheel en het nemen van de bewijs-
beslissing: de rechter moet zich niet alleen afvragen of 
bewezen kan worden of de verdachte het gedaan heeft, 
maar ook of er informatie is die wijst op zijn onschuld.17 
Soms kan zo’n zoektocht heel snel klaar zijn, en soms 
vergt hij meer nadenkwerk, en een meer uitgewerkte 
redenering. 

De vraag die daarbij wel weer kan worden opgeworpen 
is of die redenering, in de vorm van de motivering, toch 
niet indringender zou moeten worden getoetst. Met een 
indringender toets zou de Hoge Raad wellicht de hierbo-
ven geschetste attitude bij de rechter kunnen stimuleren. 
Een mogelijkheid daarvoor biedt de zojuist besproken be-
grijpelijkheidstoets. Maar zoals gezegd bestaan daarvoor 
vooralsnog geen normen en is ook de vraag wat nadere 
normen zouden opleveren. Een andere mogelijkheid 

12 Zie ook Corstens/Borgers 2014, p. 849.
13 Vergelijk ook Röttgering die in haar dissertatie 

stelt dat de Hoge Raad meer feitenrechter is dan 
hij zelf wil toegeven. A.E.M. Röttgering, Cassatie 
in strafzaken. Een rechtsbeschermend perspectief 
(diss. Tilburg), Den Haag: Sdu Uitgevers 2013, 
p. 127 e.v.

14 W.H.B. Dreissen, ‘Van A naar Beter via Duits-

land’, Strafblad 2014/66, p. 432-438. Het artikel 
van Dreissen gaat overigens over de toets van de 
Hoge Raad in het kader van art. 359 lid 2 tweede 
volzin Sv. Het voorbeeld van de Duitse situatie is 
echter ook relevant voor hoe de Hoge Raad buiten 
dat specifieke verband bewijsconstructies zou 
kunnen toetsen.

15 Zie D. Aben, ‘Bewijsvoorschriften als waarborg 

tegen rechterlijke dwalingen?’, Expertise en Recht 
2014, p. 86.

16 Ik denk hierbij ook aan het criterium van ‘vol-
doende steun’ van art. 342 lid 2 Sv. Daarachter 
kun je een hele theorie over bewijs en argumen-
tatie vermoeden, maar uiteindelijk biedt het in 
deze formulering de rechter weinig houvast.

17 Vergelijk Aben 2014, p. 87. 
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biedt de motiveringsplicht van artikel 359 lid 2 tweede 
volzin Sv.18 De rechtspraak daarover roept nog wel eens 
de vraag op of de rechter – die kan volstaan met tamelijk 
algemene formules bij het weerleggen van verweren – 
wel serieus inhoudelijk onderzoek heeft gedaan naar de 
mogelijkheid van onbetrouwbaarheid en misschien te 
weinig kritisch is geweest.19 De weg via de uitdrukkelijk 
onderbouwde standpunten heeft echter dat nadeel dat de 
verdediging bepaalt hoe hoog de lat bij de rechter ligt. De 

18 Zie ook B.F. Keulen in zijn annotatie bij HR 22 
april 2014, NJ 2015/60.

19 Zie bijvoorbeeld HR 4 februari 2014, NJ 

2014/279; HR 18 februari 2014, NJ 2014/280, 
HR 4 maart 2014, NJ 2014/281, alle m.nt. T.M. 
Schalken.

kwaliteit van het verweer van de verdediging bepaalt de 
kwaliteit van het antwoord van de rechter en dus ook de 
reikwijdte van de toets van de Hoge Raad. En dat brengt 
mij dan toch weer bij die feitenrechter zelf. Hoe wijs de 
Hoge Raad ook moge zijn, het is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de feitenrechter zelf om zijn 
eigen overtuiging kritisch te toetsen. Een verantwoor-
delijkheid die door het hof in deze zaak duidelijk onder-
bouwd wordt genomen.


