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LJN:BB7662; anonieme melding en redelijk vermoeden van schuld 

 

Noot van M.J. Borgers 
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De verdenking fungeert als belangrijke toepassingsvoorwaarde voor veel — zij het niet alle — 
strafvorderlijke bevoegdheden. Het materiële verdenkingscriterium — de formele variant van artikel 27 
lid 2 Sv blijft hier buiten beschouwing — houdt in, zoals bekend, dat van een verdenking sprake is indien 
op grond van feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit kan 
worden aangenomen. Het redelijk vermoeden waar artikel 27 lid 1 Sv van rept, komt men ook tegen in 
de bijzondere wetgeving, al gaat het dan niet om een verdenking jegens een persoon maar om een 
verdenking terzake van het bestaan van een zekere situatie. Het betreft — onder andere — het 
vermoeden dat op een bepaalde plaats wapens of munitie aanwezig zijn dan wel dat de Opiumwet 
wordt overtreden (artikel 49 WWM respectievelijk artikel 9 lid 1 Opiumwet; zie ook artikel 42 Drank- en 
Horecawet en artikel 17 Wet arbeid vreemdelingen). In de hierboven opgenomen arresten staat de 
vraag centraal in hoeverre het redelijk vermoeden kan worden gebaseerd op anoniem verstrekte 
informatie, in het bijzonder een tip die via Meld Misdaad Anoniem of de AIVD bij de politie terechtkomt. 
Alvorens op de overwegingen van de Hoge Raad daaromtrent in te gaan, is het zinvol erop te wijzen dat 
het redelijk vermoeden waarvan artikel 27 lid 1 Sv rept, niet wezenlijk verschilt van het redelijk 
vermoeden in de bijzondere wetgeving, behalve dan op het reeds genoemde punt dat de verdenking 
van artikel 27 lid 1 Sv specifiek is gerelateerd aan een persoon. In de rechtspraak van de Hoge Raad treft 
men geen aanknopingspunten aan voor de opvatting, die wél door de rechtbank Amsterdam wordt 
gehuldigd (Rb. Amsterdam 27 april 2006, NJFS 2006, 167, kennelijk in navolging van G.E. Mulder in zijn 
noot onder HR 8 december 1981, NJ 1982, 533), dat het redelijk vermoeden in de bijzondere wetgeving 
eerder kan worden aangenomen omdat daarin, anders dan in artikel 27 lid 1 Sv, niet expliciet wordt 
gerefereerd aan ‘feiten en omstandigheden’. Ook de hierboven opgenomen arresten geven geen steun 
aan die opvatting. Waar het in de zaak NJ 2008, 329 specifiek gaat om artikel 49 WWM, spreekt de Hoge 
Raad in de zaak NJ 2008, 328 meer in het algemeen van de verdenking van overtreding van de 
Opiumwet. In de laatstgenoemde zaak wordt niet gerefereerd aan artikel 9 lid 1 Opiumwet, omdat in 
casu een doorzoeking door de rechter-commissaris op basis van artikel 110 Sv — op basis van een 
‘gewone’ verdenking — heeft plaatsgevonden. In beide zaken formuleert de Hoge Raad een vrijwel 
gelijkluidende hoofdregel en blijft differentiatie achterwege. 
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De Hoge Raad stelt in beide zaken voorop dat een verdenking kan worden aangenomen op basis van een 
anonieme melding. Er staat ‘kan’, niet ‘moet’. Dat is in hoge mate vanzelfsprekend: of een verdenking 
ook daadwerkelijk rijst, is eerst en vooral afhankelijk van de inhoud van de anoniem verstrekte 
informatie. Toch springt de formulering die de Hoge Raad bezigt, in het oog. De formulering die de Hoge 
Raad thans hanteert, is namelijk enigszins afwijkend ten opzichte van eerdere rechtspraak. Daarin wordt 



overwogen dat de stelling dat bij de beoordeling van het al dan niet hebben bestaan van een verdenking 
geen acht had mogen worden geslagen op anoniem verstrekte informatie, geen steun vindt in het recht 
(HR 18 november 1981, NJ 1981, 125 m.nt. ThWvV en HR 25 september 2001, NJ 2002, 97), of dat geen 
rechtsregel eraan in de weg staat dat de politie anoniem verstrekte informatie — verkregen uit een 
Meld Misdaad Anoniemmelding of een AIVD-ambtsbericht — als startinformatie voor een 
opsporingsonderzoek bezigt (HR 13 juni 2006, NJ 2006, 346, HR 5 september 2006, NJ 2007, 336 m.nt. 
T.M. Schalken en HR 22 januari 2008, LJN BC1375; vgl. bijvoorbeeld ook EHRM 20 november 1989, 
Kostovski tegen Nederland, NJ 1990, 245 m.nt. EAA, § 44, en EHRM 5 februari 2008, Ramanauskas tegen 
Litouwen, appl. nr. 74420/01, § 53). In deze eerdere zaken stelt de Hoge Raad met zoveel woorden dat 
er geen beletstel bestaat om een verdenking op een anonieme melding te baseren, terwijl in de 
hierboven opgenomen zaken de Hoge Raad een positieve en ietwat stelliger formulering bezigt. De 
vraag rijst of aan dit verschil betekenis moet worden toegekend. Zegt de Hoge Raad in essentie 
hetzelfde als in de eerdere rechtspraak, maar in net iets andere bewoordingen, of kan men zeggen dat 
de Hoge Raad thans als uitgangspunt hanteert dat voor het aannemen van een verdenking in beginsel 
een anonieme melding die belastend van aard is, toereikend is? Wie de lagere rechtspraak erop naslaat, 
moet constateren dat een dergelijk uitgangspunt geen vanzelfsprekendheid is. De hoofdregel die met 
regelmaat (impliciet of expliciet) door lagere rechters wordt gehanteerd — vooral waar het gaat om de 
toepassing van betredings- en doorzoekingsbevoegdheden —,[1.] luidt dat een anonieme melding in 
beginsel niet toereikend is voor het aannemen van een verdenking. (Zie in dit verband ook de 
uiteenzetting van Brinkhoff, NJB 2008, p. 1224-1228, in verband met Meld Misdaad Anoniem-
informatie.) Hoewel het uitgangspunt van de Hoge Raad en deze hoofdregel uit de lagere rechtspraak 
niet volstrekt met elkaar in tegenspraak zijn, zou er sprake kunnen zijn van een duidelijk verschil in 
uitgangspunt bij de beoordeling van het al dan niet hebben bestaan van de verdenking, met als resultaat 
dat de feitenrechter terughoudender is dan de Hoge Raad in het aannemen van een verdenking. 
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Indien men aanneemt dat de Hoge Raad inderdaad het accent heeft willen leggen op de reële 
mogelijkheid dat een anonieme melding een verdenking in het leven roept, moet tegelijkertijd voor 
ogen worden gehouden dat de toetsing in cassatie beperkt is. Of een verdenking heeft bestaan, is een 
vraag van overwegend feitelijke aard en het antwoord daarop van de feitenrechter wordt in de regel 
alleen op begrijpelijkheid getoetst (vgl. HR 18 februari 1992, NJ 1992, 546, HR 14 september 1992, NJ 
1993, 83 en HR 23 november 1999, NJ 2000, 127, maar ook HR 10 november 1992, NJ 1993, 306 m.nt. 
Sch; zie voorts de conclusie van A-G Machielse voor HR 5 september 2006, NJ 2007, 336 m.nt. T.M. 
Schalken, onder 8.2). Dat betekent dat de feitenrechter de nodige marge heeft om vast te stellen of aan 
de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden de vereiste verdenking ten grondslag heeft gelegen. 
Duidelijk is wel dat de Hoge Raad controleert of de feitenrechter niet al te makkelijk de anonieme 
melding als onbruikbaar aan de kant schuift. Dat blijkt onmiskenbaar uit de overwegingen in de zaak NJ 
2008, 328. Maar ook de zaak NJ 2008, 329 is illustratief, omdat de Hoge Raad daarin benadrukt dat het 
hof de anonieme informatie ‘uiteindelijk’ — na eerst zorgvuldig te hebben nagelopen hoe die informatie 
door de politie is beoordeeld — onvoldoende heeft geacht. Ook twee zwaluwen maken nog geen zomer, 
maar deze uitspraken zouden een begin kunnen zijn van een iets indringender toetsing door de Hoge 



Raad van de betekenis die de feitenrechter toekent aan anoniem verstrekte informatie met het oog op 
het al dan niet hebben bestaan van een verdenking. 
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Laat het door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt — een verdenking kan worden aangenomen 
op basis van een anonieme melding — toe dat uitsluitend op grond van een anonieme melding het 
redelijk vermoeden mag worden aangenomen? Het meest adequate antwoord op deze vraag luidt: dat 
is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Soms neemt de Hoge Raad genoegen met alleen 
een anonieme melding (HR 1 maart 1983, NJ 1983, 550; zie ook HR 5 september 2006, NJ 2007, 336 
m.nt. T.M. Schalken, rov. 6.3.2). Het moet dan gaan om een melding waarin concreet — dat wil zeggen: 
tamelijk gedetailleerd — wordt aangeduid welk strafbaar feit is of wordt begaan (vgl. ook Naeyé, 
Heterdaad, Arnhem: Gouda Quint 1990, p. 30). De enkele mededeling bijvoorbeeld dat een persoon zich 
mogelijk schuldig maakt aan een Opiumwetdelict, is niet toereikend (HR 8 december 1981, NJ 1982, 533 
m.nt. GEM). Van belang is voorts dat politie en justitie niet blind afgaan op de anoniem verstrekte 
informatie, maar dat de bruikbaarheid en de aannemelijkheid van die informatie daadwerkelijk worden 
beoordeeld door politie en/of justitie (vgl. ook Hof Den Bosch 2 april 2008, LJN BC9483 over CIE-
informatie). Dit vereiste is vooral tot uitdrukking gekomen in de bekende Rotterdamse terrorismezaak 
waarin een AIVD-ambtsbericht aanvankelijk geen, maar spoedig daarna wel een verdenking in het leven 
bleek te kunnen roepen. In de diverse uitspraken daaromtrent wordt vooral de zelfstandige beoordeling 
van de informatie door de officier van justitie benadrukt (zie onder andere Rb. Rotterdam 31 december 
2003, LJN AF2579, en voorts Van Wifferen, NJB 2003, p. 617-621 en Van Sliedregt, in: Jurisprudentie 
Strafrecht Select, Den Haag: Sdu 2006, p. 19-20). Tegelijkertijd geldt dat een beoordeling van de 
bruikbaarheid en de aannemelijkheid van anoniem verstrekte informatie bepaald niet eenvoudig is (vgl. 
Lensing, in: Melai/Groenhuijsen e.a., Het wetboek van strafvordering, aant. 3k op art. 27, en Brinkhoff, 
NJB 2008, p. 1227). In de lagere rechtspraak wordt daarom veelal van de opsporingsautoriteiten 
verwacht dat de anoniem verstrekte informatie wordt geverifieerd met behulp van nadere 
onderzoekshandelingen. Wanneer bijvoorbeeld een melding is gedaan dat op een bepaalde plaats 
hennep wordt gekweekt, ligt het voor de hand om foto’s te maken met een warmtecamera. Indien die 
foto’s eveneens duiden op hennepteelt, is strafvorderlijk optreden toelaatbaar (vgl. Rb. Arnhem 23 
november 2005, NJFS 2006, 26, Rb. Maastricht 16 april 2006, LJN BA5595 en Rb. Leeuwarden 24 mei 
2007, NJFS 2007, 189). Daarbij wordt van belang geacht dat de verificatie van de anoniem verstrekte 
informatie geschiedt met de minst ingrijpende bevoegdheden, bijvoorbeeld het natrekken van 
personalia of niet-stelselmatige observatie. Onmiddellijk overgaan tot een doorzoeking in een woning 
naar aanleiding van een anonieme melding stuit in de regel op bezwaren, in die zin dat in relatie tot de 
toepassing van dit dwangmiddel geen verdenking kan worden aangenomen (vgl. Rb. Maastricht 5 juli 
2006, LJN AY5708). Deze argumentatielijnen uit de lagere rechtspraken hebben — vooralsnog? — geen 
expliciete bevestiging gevonden in de rechtspraak van de Hoge Raad (zie ook de conclusie van A-G 
Vellinga in de zaak NJ 2008, 329, onder 10). Maar het valt op dat de Hoge Raad in verschillende zaken, 
waaronder de zaak NJ 2008, 328, weliswaar in het midden laat in hoeverre de anoniem verstrekte 
informatie dient te worden ondersteund door ander onderzoeksmateriaal, maar bij de beoordeling van 
het desbetreffende middel wel nadrukkelijk in aanmerking neemt dat er andere onderzoeksgegevens 



voorhanden waren (zie ook HR 13 juni 2006, NJ 2006, 346 en HR 22 januari 2008, LJN BC1375). Ik ben 
dan ook geneigd te concluderen dat het niet uitgesloten is dat uitsluitend op grond van een anonieme 
melding een verdenking kan worden aangenomen, maar ook dat zulks eerder uitzondering dan regel is. 
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De beantwoording van de vraag in hoeverre feiten en omstandigheden aanleiding geven tot het 
aannemen van een verdenking, draagt een zekere normatieve component in zich. Het gaat om een 
redelijk vermoeden. In het kader van de toetsing door de rechter of ten tijde van het strafvorderlijk 
optreden de door politie en/of justitie aangenomen verdenking inderdaad heeft bestaan, lijkt de 
gestrengheid van die toetsing door verschillende gezichtspunten te worden gekleurd. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan de ingrijpendheid van de (nog toe te passen of reeds toegepaste) 
bevoegdheid. Dat komt tot uitdrukking in de zojuist aangestipte stelregel uit de lagere rechtspraak dat 
op basis van een anonieme melding niet onmiddellijk mag worden overgegaan tot een zo ingrijpende 
bevoegdheid als een doorzoeking in een woning. Tegen de achtergrond van artikel 8 EVRM is een 
dergelijke benadering goed verdedigbaar. Voor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet immers 
een goede aanleiding bestaan, reden waarom het EHRM — zij het marginaal — nagaat of de 
doorzoeking heeft plaatsgevonden op grond van een valide verdenking (vgl. onder andere EHRM 16 
oktober 2007, Wieser & Bico Beteiligungen tegen Oostenrijk, EHRC 2008, 3 m.nt. M. Groothuis, § 57-58). 
In sommige situaties brengt de wet reeds met het criterium ‘ernstige bezwaren’ tot uitdrukking dat een 
zwaardere graad van verdenking is vereist vanwege de aard van de bevoegdheid, bijvoorbeeld met 
betrekking tot vrijheidsbenemende dwangmiddelen van langere duur. Dat sluit niet uit dat ook bij de 
rechterlijke toetsing van het al dan niet hebben bestaan van een verdenking acht wordt en mag worden 
geslagen op de aard — of anders gezegd: de ingrijpendheid — van de bevoegdheid. Dat kan als resultaat 
hebben dat naarmate de bevoegdheid ingrijpender is, er de facto ook zwaardere eisen worden gesteld 
aan het aannemen van een verdenking. Een aanverwante kwestie betreft de noodzakelijke spoed van 
het strafvorderlijk optreden. In hoeverre oefent dergelijke spoed invloed uit op de invulling van het 
verdenkingscriterium? De Hoge Raad haalt in de zaak NJ 2008, 329 in een tussenzin naar voren dat de 
tijd tussen de anonieme melding en de aangekondigde datum van de te plegen aanslag de nodige 
gelegenheid bood om de telefonische melding aan de AIVD te onderzoeken en te beoordelen. Stel nu 
dat die gelegenheid had ontbroken, had dan op grond van uitsluitend de anonieme melding een redelijk 
vermoeden (in casu in de zin van artikel 49 WWM) mogen worden aangenomen, op grond waarvan de 
doorzoeking had kunnen plaatsvinden? De Hoge Raad zegt dat niet met zoveel woorden, maar met de 
genoemde tussenzin lijkt de Hoge Raad enige betekenis toe te kennen aan de factor spoed (vgl. voor de 
lagere rechtspraak Rb. Maastricht 3 september 2003, LJN AL3247). Niet-optreden zal in spoedeisende 
situaties al snel onaanvaardbaar worden gevonden. A-G Leijten noemt in zijn conclusie voor HR 1 maart 
1983, NJ 1983, 550 het voorbeeld van ‘de niet zonder meer onbetrouwbare melding, dat in een bepaald 
huis — met name aangeduid — iemand heel ernstig wordt mishandeld door de hoofdbewoner.’ In een 
dergelijk geval geen verdenking aannemen op basis waarvan tot handelen wordt overgegaan, zou 
volgens Leijten ‘erg tegen de borst stuiten’. Die gedachtegang is begrijpelijk. Tegelijkertijd dient te 
worden bedacht dat onder het motto van spoed niet elke kritische blik achterwege mag blijven, omdat 
anders de verdenking niet meer de functie heeft om de burger te beschermen tegen al te voortvarend 



overheidsoptreden. Dat komt in zekere zin ook tot uitdrukking in de rechtspraak van het EHRM over de 
toepassing van vrijheidsbenemende dwangmiddelen in terrorismegerelateerde zaken, al speelt daarbij 
tevens een rol in hoeverre de (afgeschermde) informatie die ten grondslag heeft gelegen aan het 
strafvorderlijke optreden achteraf toetsbaar is (zie met nadere verwijzingen Aksu, Straatsburgse kaders 
voor terrorismebestrijding, Nijmegen: WLP 2007, p. 71-80). Bovendien moet worden bedacht dat in 
werkelijk spoedeisende gevallen optreden — al dan niet van strafvorderlijke aard — vaak ook mogelijk is 
zonder dat een verdenking is vereist. Te denken valt aan het binnentreden ter voorkoming of bestrijding 
van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen (vgl. artikel 2 lid 3 Awbi, 
dat niet alleen een uitzondering op het machtigingsvereiste maakt, maar ook impliciet de bevoegdheid 
tot binnentreden geeft; vgl. HR 22 januari 2008, LJN BC0811). In relatie tot terrorisme geldt dat de AIVD 
zelf heel wat meer kan dan het opstellen en doorsturen van een ambtsbericht. Het nemen van een kijkje 
in een woning is mogelijk indien de nationale veiligheid daartoe noopt (artikel 22 Wivd 2002). De 
resultaten daarvan kunnen vervolgens weer aanleiding geven tot (onverwijld) strafvorderlijk optreden. 
Meer in het algemeen dient te worden gememoreerd dat sinds 1 februari 2007 de toepassing van 
bijzondere opsporingsbevoegdheden is toegestaan in geval van ‘aanwijzingen’ van een terroristisch 
misdrijf (zie daarover De vlucht naar voren, Den Haag: BJu 2007, p. 45-52, en Van Wifferen, in: De 
gedraging in beweging, Nijmegen: WLP 2007, p. 201-203). Het toepassingscriterium ‘aanwijzingen’ is 
juist in het leven geroepen om discussies omtrent het al dan niet bestaan van een verdenking te 
vermijden en om optreden op basis van anonieme, moeilijk verifieerbare en/of weinig concrete 
informatie mogelijk te maken. Met de toepassing van bijzondere opsporingsbevoegdheden kan dan 
worden onderzocht of er aanleiding bestaat voor het aannemen van een reguliere verdenking en 
daarmee ook voor verder strafvorderlijk optreden (vgl. Kamerstukken II 2005/06, 30 164, nr. 12, p. 4). 
Een scherpe afbakening tussen enerzijds ‘verdenking’ en anderzijds ‘aanwijzingen’ laat zich niet geven, 
maar duidelijk mag zijn dat de introductie van het toepassingscriterium aanwijzingen een belangrijk 
argument verschaft om de wenselijkheid van strafvorderlijk optreden een niet al te dominante rol te 
laten spelen bij de invulling van het verdenkingscriterium. Wanneer de rechter moet beoordelen of bij 
de toepassing van een strafvorderlijke bevoegdheid, terecht de vereiste verdenking is aangenomen, 
geeft het feit dat een spoedeisende situatie heeft bestaan, kleur aan de zaak en is daarmee voor de 
rechterlijke toetsing niet zonder betekenis, maar uitsluitend de noodzaak om op te treden kan niet 
rechtvaardigen dat die verdenking wordt aangenomen. 
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Het belang van de regel die de Hoge Raad in de hierboven opgenomen arresten formuleert — een 
verdenking kan worden aangenomen op grond van anoniem verstrekte informatie —, mag niet worden 
overschat. Al met al lijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad niet méér te volgen dan dat de 
mogelijkheid dat op grond van anoniem verstrekte informatie een verdenking wordt aangenomen, niet 
bij voorbaat terzijde mag worden geschoven. De invulling van het verdenkingscriterium zoals dat 
besloten ligt in artikel 27 lid 1 Sv alsmede in de bijzondere wetgeving, wordt hoofdzakelijk bepaald door 
de casuïstiek, ook waar het gaat om de bruikbaarheid en het gewicht van anoniem verstrekte 
informatie. Deze casuïstische invulling hangt nauw samen met de aard van het verdenkingscriterium, dat 
in essentie berust op een afweging van het belang op bescherming tegen willekeurig overheidsoptreden 



en het belang van strafrechtelijke handhaving (vgl. Knigge, in: Praktisch strafrecht (Reijntjes-bundel), 
Nijmegen: WLP 2005, p. 353). Aan de casuïstiek kunnen verschillende relevante — maar op zichzelf niet 
beslissende — gezichtspunten worden ontleend voor de toepassing van het verdenkingscriterium in 
concrete zaken. Relevant zijn de inhoud van de anonieme melding, een zelfstandige beoordeling van die 
inhoud door politie en/of justitie, de concrete mogelijkheden — mede gelet op de noodzakelijke spoed 
van strafvorderlijk optreden — tot verificatie van de informatie, de aard van de toegepaste 
bevoegdheid, de mogelijkheid van de voorafgaande inzet van minder verstrekkende bevoegdheden 
alsmede de eventuele alternatieven voor strafvorderlijk optreden. Het verdient aanbeveling dat in de 
rechtspraak deze gezichtspunten zo veel mogelijk tot uitdrukking komen in de motivering van de 
beoordeling van het al dan niet hebben bestaan van een verdenking. De Hoge Raad zou een dergelijke 
werkwijze kunnen stimuleren door zelf deze gezichtspunten tot uitdrukking te brengen in zijn 
rechtspraak, door van de feitenrechter een op die gezichtspunten toegesneden motivering te verlangen 
en ook door in de eigen rechtspraak vergelijkingen te maken met de feiten en beslissingen in eerder 
beoordeelde zaken. De rechtsontwikkeling op dit terrein zou daarmee zijn gebaat (vgl. Rozemond, 
Strafvorderlijke rechtsvinding, Deventer: Gouda Quint 1998, p. 245). 
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Tot slot. In beide zaken wijst de Hoge Raad er fijntjes op dat de criteria uit zijn standaardarrest HR 30 
maart 2004, NJ 2004, 376 m.nt. YB bepalend zijn voor het al dan niet toepassen van de sanctie van 
bewijsuitsluiting, indien ervan wordt uitgegaan dat de doorzoeking zonder de vereiste verdenking heeft 
plaatsgevonden. Hieruit moet niet meer worden afgeleid dan er staat. Een principiële afwijzing van 
bewijsuitsluiting als mogelijke sanctie op een onrechtmatige doorzoeking van een woning betreft het, 
naar het mij voorkomt, niet. Maar dan moet bijvoorbeeld wel worden vastgesteld de verdachte ook de 
bewoner is (vgl. HR 26 maart 2002, NJ 2002, 343). Waar het om gaat, is dat de feitenrechter bij 
toepassing van artikel 359a Sv zijn oordeel op correcte wijze onderbouwt. En dat gaat kennelijk nog wel 
eens mis. 
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