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Noot van M.J. Borgers 

1  

In sommige uitspraken van de Hoge Raad treft men beschouwingen aan die voorafgaan aan de 
beoordeling van één of meerdere middelen. Voor een zogeheten voorafgaande beschouwing is – 
blijkens een recente uiteenzetting van raadsheer Van Schendel (‘Cassatie in strafzaken (Nederlands 
recht)’, in: De werkwijze van de hoogste rechtscolleges, Den Haag: BJu 2007, p. 136) – plaats indien de 
Hoge Raad aanleiding ziet een overzicht van de stand van zaken op een bepaald terrein te bieden dan 
wel veel voorkomende kwesties te bespreken en regels te verschaffen voor de toepassing van de 
daarvoor relevante voorschriften. Deze omschrijving verhult enigszins dat aan het middel voorafgaande 
beschouwingen heel principieel en/of innovatief van aard kunnen zijn (vgl. bijvoorbeeld HR 19 juni 2007, 
NJ 2007, 626, m.nt. P.A.M. Mevis, rov. 3, over de beoordeling van verzoeken tot het horen van getuigen 
in hoger beroep). Er bestaat ook een min of meer afgezwakte variant van de voorafgaande 
beschouwing, doordat de Hoge Raad het één en ander vooropstelt bij de beoordeling van een specifiek 
middel. In een dergelijk geval geeft de Hoge Raad veelal niet meer dan een kort overzicht van eerdere 
rechtspraak die voor de beoordeling van het middel van belang is. Maar de gekozen vorm – het expliciet 
vooropstellen van het één en ander – geeft wel een zeker gewicht aan de desbetreffende overwegingen 
van de Hoge Raad. Het is, anders gezegd, een middel waarmee de Hoge Raad kan accentueren wat hij 
belangrijke voorschriften vindt. 
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In de hierboven en de hierna afgedrukte zaak reikt de beschouwing van de Hoge Raad niet verder dan 
het geven van een overzicht van bestaande rechtspraak. Immers, alle onderdelen van hetgeen de Hoge 
Raad bij de bespreking van het middel voorop stelt, zijn – al dan niet woordelijk – ontleend aan eerdere 
arresten. Het meest opmerkelijk is wellicht nog het nadrukkelijke onderscheid dat de Hoge Raad thans 
maakt tussen de onderbouwing van de verwerping van enerzijds Meer-en-Vaartverweren en anderzijds 
betrouwbaarheids- en rechtmatigheidsverweren. In een vergelijkbare recente zaak – HR 11 september 
2007, NJ 2007, 494 – ontbrak nog een explicitering van dat onderscheid. Maar dit betekent geenszins 
dat de Hoge Raad thans een nieuw element aan de eerdere rechtspraak toevoegt (vgl. voor wat betreft 
het rechtmatigheidsverweer bijvoorbeeld reeds HR 8 december 1981, NJ 1982, 533, m.nt. GEM). Dat 
neemt niet weg dat de onderhavige zaken intrigerende jurisprudentie opleveren. Allereerst is er de 
vraag waarom de Hoge Raad vrij plotseling – zonder duidelijke aanleiding – tamelijk uitgebreid het één 
en ander vooropstelt bij de beoordeling van het middel (zie onder 4). Daarnaast ligt – om nader aan te 
geven redenen – de vraag voor of het in het licht van enkele recente ontwikkelingen wel zo 
vanzelfsprekend is dat de Hoge Raad de bestaande rechtspraak compileert. Wellicht had de Hoge Raad 
beter kunnen komen tot een nieuwe, meer omvattende beschouwing over de toepassing van 
(bewijs)motiveringsvoorschriften (zie onder 5-7). Hieraan voorafgaand – onder 3 – onderwerp ik de 



beschouwing van de Hoge Raad aan een korte beschouwing. Voor een uitvoerige uiteenzetting over de 
reikwijdte van de bewijsmotiveringsvoorschriften in het Nederlandse strafprocesrecht verwijs ik naar de 
recente dissertatie van W.H.B. Dreissen, Bewijsmotivering in strafzaken, Den Haag: BJu 2007. 
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Wanneer de rechter zich beroept op voor de bewezenverklaring redengevende feiten en 
omstandigheden die niet reeds in de opgenomen bewijsmiddelen zijn vermeld, moet hij die feiten en 
omstandigheden nauwkeurig aanduiden en aangeven aan welk(e) bewijsmiddel(en) die feiten en 
omstandigheden worden ontleend. De achtergrond hiervan is dat op grond van art. 359 lid 3, eerste 
volzin, Sv al hetgeen dat relevant is voor het bewijsoordeel, moet steunen op de inhoud van in de 
uitspraak opgenomen bewijsmiddelen. Daarbij geldt dat het opnemen van de bewijsmiddelen kan 
geschieden door a. het letterlijk opnemen van de relevante passages uit één of meer bewijsmiddelen 
en/of b. een voldoende nauwkeurige verwijzing naar één of meer bewijsmiddelen tezamen met een 
(zakelijke) weergave van de inhoud daarvan. Een enkele verwijzing naar bewijsmiddelen volstaat niet, 
behoudens – onder de in art. 359 lid 3, tweede volzin, Sv gestelde voorwaarden – in het geval van een 
bekennende verdachte. Dit eerste gedeelte van de aan de beoordeling van het middel voorafgaande 
beschouwing ligt geheel in lijn met HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR. Anders dan in dat arrest 
schetst de Hoge Raad expliciet de betekenis van de plicht tot het opnemen van de inhoud van de 
wettige bewijsmiddelen voor de verschillende type bewijsverweren. De kern van dit tweede deel van de 
aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwing luidt dat de plicht tot het – op de 
voorgeschreven wijze – opnemen van de inhoud van de wettige bewijsmiddelen uitsluitend ziet op voor 
de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de 
rechter tegenover het verweer van de verdachte dat hij niet opzettelijk heeft gehandeld, feiten en 
omstandigheden opsomt waar het (voorwaardelijke) opzet juist wel uit blijkt. Echter, niet ten aanzien 
van alle bewijsverweren zal de rechter zich bij de verwerping baseren op voor de bewezenverklaring 
redengevende feiten en omstandigheden. De hier besproken uitspraken spitsen zich toe op de in de 
rechtspraak erkende categorieën van responsieplichtige bewijsverweren (over de meer algemene 
wettelijke motiveringsverplichting van art. 359 lid 2, tweede volzin, Sv kom ik verderop nog te spreken). 
De situatie dat de rechter bij de verwerping van een dergelijk verweer een beroep doet op feiten en 
omstandigheden die voor de bewezenverklaring relevant zijn, doet zich feitelijk alleen voor bij de 
verwerping van een Meer-en-Vaart-verweer omdat alsdan een gat in de bewijsvoering moet worden 
gedicht. Maar ook ten aanzien van dat verweer zal niet altijd een beroep hoeven te worden gedaan op 
feiten en omstandigheden die voor de bewezenverklaring relevant zijn. Denkbaar is ook dat een Meer-
en-Vaart-verweer wordt verworpen omdat de rechter de door de verdachte aangedragen mogelijkheid 
die niet met de bewijsmiddelen maar wel met de bewezenverklaring onverenigbaar is, als hoogst 
onwaarschijnlijk aanmerkt. De rechter hoeft dan niet nader te motiveren waarom hij het verweer niet 
aannemelijk acht (zie bijvoorbeeld HR 17 november 1998, NJ 1999, 152). Bij verweren die zich richten op 
de wijze van vergaring van bewijsmiddelen of op de betrouwbaarheid daarvan, is het niet de 
redengevendheid van de bewijsmiddelen waar het bij de verwerping van die verweren om draait, maar 
gaat het juist om de bruikbaarheid van het vergaarde bewijsmateriaal. Tot slot overweegt de Hoge Raad 
dat – met het oog op de mogelijkheid van een adequate verdediging – elk schriftelijk bescheid waaraan 



de rechter feiten en omstandigheden ontleent die in de uitspraak op één of andere wijze worden 
genoemd, ter terechtzitting moet worden voorgehouden. 

4  

Vanwaar de behoefte van de Hoge Raad aan dit college? Een antwoord op die vraag kan, bij gebreke van 
een toelichting ter zake van de Hoge Raad, niet anders dan speculatief van aard zijn. Toch zou ik een 
mogelijkheid willen opperen. Wanneer de feitenrechter de mist in gaat bij de toepassing van de 
geldende (bewijs)motiveringsvoorschriften – waaronder het op de voorgeschreven wijze opnemen van 
redengevende feiten en omstandigheden in de uitspraak –, tracht de Hoge Raad veelal de zaak te 
redden door – met enige welwillendheid – ofwel de omissie van ondergeschikt belang te verklaren ofwel 
alsnog de misslag van de feitenrechter te verbeteren. Zonder dat de Hoge Raad het met zoveel woorden 
benoemd, bevatten de hier besproken zaken goede illustraties van de gebruikelijke reddingstechnieken. 
De Hoge Raad geeft aan waar bepaalde feiten en omstandigheden ‘klaarblijkelijk’ aan zijn ontleend 
(waardoor toch voldoende duidelijkheid bestaat omtrent het bronmateriaal), overweegt dat sommige 
feiten en omstandigheden eigenlijk niet redengevend zijn (zodat deze feiten en omstandigheden ook 
niet uit nader aangeduide bewijsmiddelen hoeven te blijken), en merkt een passage in een nadere 
bewijsoverweging aan als overweging ten overvloede (zodat deze passage van zodanig ondergeschikte 
betekenis is in de bewijsconstructie dat deze ook gemist kan worden). Met de hier geschetste aanpak 
wordt voorkomen dat zaken zonder redelijk doel moeten worden terug- of verwezen (vgl. A-G Knigge in 
zijn conclusie voor HR 11 april 2006, NJ 2006, 393, m.nt. Y. Buruma, onder 58, en Van Schendel, t.a.p., p. 
121; kritisch over deze aanpak is Dreissen, a.w., o.a. op p. 109). Juist het feit dat de Hoge Raad, wanneer 
dat enigszins mogelijk is, zaken redt, zou de indruk kunnen wekken dat het correct naleven van de 
motiveringsvoorschriften een technische aangelegenheid en daarom van onderschikt belang is. Door 
voorafgaand aan de beoordeling van het middel de juiste toepassing van die voorschriften nog eens op 
een rij te zetten (vgl. in dat verband ook nog de instructieve uiteenzetting van A-G Bleichrodt in zijn 
conclusie voor HR 13 februari 2007, LJN AZ5473, onder 4.2-4.6), benadrukt de Hoge Raad juist weer het 
belang van een correcte inkleding van uitspraken. Met een dergelijk subtiel signaal naar de feitenrechter 
tracht de Hoge Raad een evenwicht te bereiken tussen enerzijds het handhaven van de kwaliteit van de 
rechtspleging en anderzijds het voorkomen van een onnodige belasting van het rechterlijke apparaat. 
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Wat er verder ook zij van de aanleiding voor het vooropstellen van het één en ander bij de beoordeling 
van het middel in de onderhavige zaken, geconstateerd kan worden dat de Hoge Raad thans zijn 
overwegingen uit HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR, herhaalt en iets nader uitwerkt. In zijn noot 
onder het arrest van 24 juni 2003 heeft Reijntjes het aansprekende voorstel gedaan om een stap verder 
te gaan en ook buiten de context van redengevende feiten en omstandigheden expliciet de eis te stellen 
dat de rechter het materiaal weergeeft waarop een – ambtshalve of naar aanleiding van een verweer 
gegeven – oordeel rust, tezamen met een vermelding van de bron. De Hoge Raad heeft dit voorstel tot 
nu toe niet duidelijk verwerkt in zijn rechtspraak. Inmiddels hebben zich sinds het arrest van 24 juni 
2003 twee ontwikkelingen voltrokken, die opnieuw de vraag opwerpen of het niet wenselijker was 
geweest om de rechtspraak van 24 juni 2003 niet (al te letterlijk) te herhalen, maar juist te verbreden. 



De eerste ontwikkeling betreft de introductie op 1 januari 2005 van de responsieplicht van de tweede 
volzin van art. 359 lid 2 Sv. Anders dan de ‘klassieke’ motiveringsverplichtingen is deze responsieplicht 
niet gekoppeld aan een bepaald type verweer, maar aan de wijze waarop een standpunt wordt 
ingekleed. Is er een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt door één van de procesdeelnemers naar voren 
gebracht dat de rechter niet volgt, dan moet de rechter de verwerping motiveren. Inmiddels vindt er 
een zekere samensmelting plaats van oude en nieuwe motiveringsverplichtingen. Zo is de in de 
rechtspraak ontwikkelde responsieplicht ten aanzien van bepaalde bewijsverweren, waaronder het 
Meer-en-Vaart-verweer, inmiddels geabsorbeerd in het (meer omvattende) motiveringsvoorschrift van 
de tweede volzin van art. 359 lid 2 Sv, omdat deze bepaling mede heeft te gelden als codificatie van de 
eerdere jurisprudentiële motiveringsvoorschriften (HR 13 maart 2007, NJ 2007, 180). Waarom refereert 
de Hoge Raad in de hier besproken uitspraken dan wel aan de reeds erkende responsieplichtige 
bewijsverweren, maar wordt de tweede volzin van art. 359 lid 2 Sv niet met zoveel woorden genoemd? 
Het antwoord zou natuurlijk kunnen luiden dat de onderhavige zaken om een vergelijkbare kwestie 
draaien als in HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR aan de orde was, het al dan niet bestaan van de 
plicht tot vermelden van redengevende feiten en omstandigheden. Maar de Hoge Raad had 
bijvoorbeeld ook kunnen overwegen dat voorzover een rechter bij de verwerping van een uitdrukkelijk 
onderbouwd standpunt een beroep doet op feiten en omstandigheden die redengevend zijn voor de 
bewezenverklaring, de rechter de plicht heeft om op de eerder aangegeven wijze de desbetreffende 
bewijsmiddelen op te nemen. Dat was in elk geval een gepaste – maar verder weinig revolutionaire – 
modernisering geweest van de overwegingen uit HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR, waarbij de 
Hoge Raad nog steeds de uitwerking voor de verschillende typen uitdrukkelijk onderbouwde 
standpunten had kunnen schetsen. De Hoge Raad had nog een stap verder mogen gaan door – in de lijn 
van het genoemde voorstel van Reijntjes – een algemene (hoofd)regel te formuleren die voor alle typen 
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten zou gelden, namelijk dat de rechter bij de verwerping van een 
dergelijk standpunt verplicht is om aan te geven aan welke bron hij de feiten en omstandigheden 
ontleent die aan de verwerping ten grondslag worden gelegd. De winst van een dergelijke regel ligt 
vooral in het feit dat deze voor alle type uitdrukkelijk onderbouwde standpunten – en niet alleen 
bepaalde bewijsverweren – zou gelden. Dat betekent niet dat de rechter altijd verplicht zou zijn om de 
verwerping van een standpunt aan de hand van concrete feiten en omstandigheden te onderbouwen. 
Die verwerping kan ook voortvloeien uit normatieve overwegingen of uit een andere waardering van 
bepaalde feiten en omstandigheden die zich niet of nauwelijks nader laat toelichten. Maar indien de 
rechter bij de verwerping zich baseert op concrete feiten en omstandigheden, moeten die feiten en 
omstandigheden worden geëxpliciteerd en dient het bronmateriaal – al dan niet bestaande uit wettige 
bewijsmiddelen – te worden aangeduid. Een dergelijke algemene regel ontbreekt vooralsnog in het 
Nederlandse strafprocesrecht (ook in de rechtspraak over de tweede volzin van art. 359 lid 2 Sv 
formuleert de Hoge Raad geen specifieke eisen voor de inkleding van de rechterlijke responsieplicht), 
maar de introductie ervan is naar mijn mening alleszins redelijk. Wanneer aan uitdrukkelijk 
onderbouwde standpunten de eis wordt gesteld dat deze duidelijk worden geformuleerd, met 
argumenten worden geschraagd en van een ondubbelzinnige conclusie worden voorzien, mag men van 
de rechter vragen dat, indien een dergelijk standpunt wordt verworpen, hij bij de formulering van zijn 
antwoord aan dezelfde vereisten voldoet. Daarbij past dat, wanneer de rechter terugvalt op concrete 
feiten en omstandigheden, hij dat expliciteert en het bronmateriaal noemt. Ter volledigheid: waar het 



specifiek gaat om bewijsverweren waarvoor de rechter bij de verwerping een beroep doet op feiten en 
omstandigheden die voor de bewezenverklaring van belang zijn, is een zekere aanscherping van de 
hiervoor geformuleerde (hoofd)regel onontkoombaar. Indachtig de eerste volzin van art. 359 lid 3 Sv 
moet in die situatie nog steeds worden vereist dat deze feiten en omstandigheden aan wettige 
bewijsmiddelen worden ontleend. 
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De tweede ontwikkeling houdt verband met de acceptatie van de Promis-uitspraken door de Hoge Raad 
in de arresten van 15 mei 2007, NJ 2007, 387, m.nt. Y. Buruma, en NJ 2007, 388. Een motivering van de 
bewezenverklaring aan de hand van een zakelijke samenvatting van de redengevende inhoud van de 
bewijsmiddelen is, met inachtneming van enkele door de Hoge Raad gestelde randvoorwaarden, in 
overeenstemming met de eerste volzin van art. 359 lid 3 Sv. Wanneer men de Promis-arresten afzet 
tegen de hier besproken zaken, springt het volgende in het oog. Hoewel het niet met zoveel woorden 
tot uitdrukking wordt gebracht, is hetgeen in de hier besproken zaken aan de beoordeling van het 
middel voorop wordt gesteld – gelijk de overwegingen in HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR, waar 
de Hoge Raad op voortbouwt – geschreven vanuit het stramien dat de mogelijkheid van een voldoende 
nauwkeurige verwijzing naar één of meer bewijsmiddelen tezamen met een (zakelijke) weergave van de 
inhoud wordt gehanteerd bij nadere bewijsoverwegingen. Het letterlijk opnemen van de relevante 
passages uit één of meer bewijsmiddelen lijkt daarnaast als standaardmodel voor de eigenlijke 
bewijsconstructie – wat vroeger heette: de bewijsoverwegingen ‘boven de streep’ – te gelden (vgl. 
Dreissen, a.w., p. 111-112, en ook HR 14 maart 2006, NJ 2007, 345, m.nt. P.A.M. Mevis, waarin de Hoge 
Raad het arrest van 24 juni 2003 vrij expliciet in verband brengt met nadere bewijsoverwegingen). In de 
Promis-arresten wordt dit stramien niet strikt aangehouden, maar wordt over de gehele linie ingestemd 
met het zakelijk weergeven van de inhoud van de relevante passages uit de bewijsmiddelen in 
combinatie met een verwijzing naar de onderliggende bewijsmiddelen. De Hoge Raad komt hiermee 
feitelijk – in navolging van P-G Fokkens in zijn voordracht tot cassatie in het belang der wet – tot een 
veralgemenisering van de ten aanzien van nadere bewijsoverwegingen toegelaten werkwijze. In dat licht 
is het toch opmerkelijk dat de Hoge Raad thans weer terugvalt op de overwegingen uit HR 24 juni 2003, 
NJ 2004, 165, m.nt. JR, zonder dat de Promis-arresten op één of andere wijze een zichtbare plaats 
krijgen toebedeeld. Waarschijnlijk steekt hier niets principieels achter – de hier besproken uitspraken 
staan ook niet in de weg aan een verdere toepassing van de Promis-werkwijze –, maar de Hoge Raad 
had wellicht beter de overwegingen uit HR 24 juni 2003, NJ 2004, 165, m.nt. JR, bij de tijd kunnen 
brengen door daarin ook de Promis-werkwijze te betrekken. 
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Meer in het algemeen geldt nog dat de afgelopen jaren het stelsel van motiveringsvoorschriften in niet 
geringe mate is geëvolueerd door enerzijds de min of meer toevallig – want bij amendement – 
geïntroduceerde en niet geheel doordachte tweede volzin van art. 359 lid 2 Sv en anderzijds de alleszins 
toe te juichen maar niet met wetswijziging gepaard gaande ontwikkeling van de Promis-werkwijze. 
Tegen deze achtergrond valt er veel voor te zeggen dat de tekst van art. 358 en 359 Sv eens kritisch 
tegen het licht wordt gehouden teneinde te komen tot een gemoderniseerd en meer uitgebalanceerd 



stelsel van wettelijke beslissings- en motiveringsvoorschriften. Tegelijkertijd lijkt van de zijde van het 
Ministerie van Justitie vooralsnog weinig behoefte te bestaan aan een dergelijke wetgevingsoperatie. Bij 
die stand van zaken doet de Hoge Raad er verstandig aan om zelf de rechtsontwikkeling op dit terrein 
stevig ter hand te nemen, waarbij vooral aandacht moet bestaan voor de verhouding tussen ‘oude’ en 
‘nieuwe’ (wettelijke en jurisprudentiële) regels. Vanuit dat gezichtspunt had de Hoge Raad de 
onderhavige zaken kunnen aangrijpen om de eerdere overwegingen omtrent de vermelding van 
redengevende feiten en omstandigheden in een bredere context uit te werken. Wat niet is, kan nog 
komen. 

 

 

 


