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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Kennisgroep Europees Strafrecht en Mensenrechten (KESM) van de rechtbank
Amsterdam. In de Nieuwsbrief vindt u een maandelijkse selectie van de belangrijkste ontwikkelingen, jurisprudentie,
annotaties, artikelen en andere publicaties op het gebied van Europees Strafrecht. Klik op de hyperlinks om naar de
documenten te gaan. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de KESM via
europesekamerstrafrecht@rechtspraak.nl. 1
Heeft u deze Nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u hem rechtstreeks van de KESM ontvangen: klik hier.
In deze Nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:



Artikel 6 EVRM: publieke uitingen in
strafzaken
Artikel 6 EVRM & strafvordering:
wraking van een naamloze rechter



Artikel 5 & 8 EVRM en toetsing van een
gesteld apert onrechtmatige
inverzekeringstelling

ARTIKEL 6 EVRM: PUBLIEKE UITINGEN IN STRAFZAKEN
EHRM 21 juli 2015, nr. 23319/08 (Neagoe t. Roemenië)
Hyperlink
Trefwoorden: pers, uitingen voorafgaand aan uitspraak, persoonlijke mening.
Een Roemeen was de manager van een bedrijf. In 2004 kreeg een medewerker van dat bedrijf de opdracht 20 ton aan
meststof te vervoeren. In de nabijheid van een dorp viel de vrachtwagen om vloog in brand. De brandweer en anderen
die zich in de nabijheid bevonden, probeerden de brand te blussen. Er volgde echter een explosie, ten gevolge waarvan
18 mensen zijn overleden en 13 mensen zwaargewond zijn geraakt. De verdachte, tezamen met een andere manager en
de managing director zijn aangeklaagd wegens doodslag, overtreding van gezondheids- en veiligheidsregelingen en
strafbare zaakbeschadiging.
In eerste aanleg is verdachte veroordeeld, waarna hij in hoger beroep is vrijgesproken. Na de vrijspraak heeft de
Roemeense president meegedeeld dat, hoewel hij de uitspraak niet kon bespreken, hij de uitspraak niettemin ‘unfair’
vond. Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en degenen die schadevergoeding eisten, gingen in hoger beroep tegen de
vrijspraak. Terwijl deze zaak nog gaande was, heeft de rechter G.I., de woordvoerder van het gerechtshof, de volgende
uiting gedaan jegens de pers: “the Court of Appeal is probably going to quash the county court judgment. I am assuming
that the defendants will be found guilty”. In de daaropvolgende uitspraak heeft een meervoudige kamer van het
gerechtshof, waarin G.I. geen zitting had, de uitspraak inhoudende de vrijspraak vernietigd en verdachte veroordeeld.
Verdachte stapt vervolgens naar het EHRM en doet een beroep op artikel 6, tweede lid, van het EVRM, de presumptie
van onschuld. Wat betreft de uiting van de Roemeense president overweegt het EHRM dat, gelet op artikel 35, eerste lid,
van het EVRM, de klacht te laat is ingediend. Met betrekking tot de uiting van de woordvoerder wordt het volgende
overwogen. De zaak was van een zeker belang voor het publiek, waardoor de zaak en diens ontwikkelingen tevens van
belang waren voor de pers. Niettemin heeft de woordvoerder zich niet beperkt tot het overdragen van informatie over de
zaak, aangezien hij zijn persoonlijke mening heeft gegeven over het al dan niet schuldig zijn van verdachte. Men dient
uitingen van verdenkingen jegens een individu te onderscheiden van de publieke openbaring van een persoonlijke
mening omtrent zijn (on)schuld. De woordvoerder heeft niet louter de pers geïnformeerd omtrent de verdenkingen, maar
heeft zijn persoonlijke mening omtrent de (on)schuld van verdachte geopenbaard. De rechter G.I. diende de presumptie
van onschuld te respecteren en met terughoudendheid te handelen. In het onderhavige geval is dit niet gedaan en is het
publiek zelfs gestimuleerd om te geloven in de schuld van de verdachte Het feit dat verdachte enkele dagen later
daadwerkelijk schuldig is bevonden, heeft geen effect op de presumptie van onschuld die gerespecteerd dient te worden
totdat een uitspraak is gedaan. Artikel 6, tweede lid, van het EVRM dient te worden gerespecteerd, ongeacht de uitkomst
van de zaak.
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ARTIKEL 6 EVRM & STRAFVORDERING: WRAKING VAN EEN NAAMLOZE RECHTER
Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5999

Uitspraak wrakingsverzoek 1
Uitspraak wrakingsverzoek 2
Trefwoorden: wrakingsverzoek voorafgaand aan inhoudelijke behandeling, artikel 6 EVRM, Strafvordering,
(on)partijdigheid, rechter wil vakantie.
Een man tegen wie een strafrechtelijke procedure wordt gevoerd (hierna: verzoeker), heeft bij e-mailbericht van 10 juni
2015 een verzoek tot wraking ingediend. In zijn verzoek voert hij als grondslag tot wraking aan dat de rechter die zijn
zaak zal gaan behandelen reeds partijdig is en niet is geïnteresseerd in een correcte procesgang gericht op
waarheidsvinding. Verzoeker stelt daartoe dat hij de aantijging van de officier van justitie inhoudende dat verzoeker de
maximumsnelheid zou hebben overtreden, heeft weerlegd met een andere daarmee – volgens verzoeker – tegenstrijdige
aantijging. Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) heeft hierop nimmer gereageerd. Volgens verzoeker verricht het OM
geen nader onderzoek, omdat het ervan uitgaat dat de rechter het OM in het gelijk zal stellen. De behandelend rechter zal
aan het OM geen enkele kritische vraag stellen. Derhalve is de rechter in de hoofdzaak partijdig en niet geïnteresseerd in
een correcte procesgang gericht op waarheidsvinding. Dit wrakingsverzoek is niet-ontvankelijk verklaard in de uitspraak
van 29 juni 2015 (zie uitspraak wrakingsverzoek 1). Vervolgens dient verzoeker bij brief van 7 juli 2015 nogmaals een
verzoek tot wraking in. Hieraan legt verzoeker ten grondslag dat het OM zorg moet dragen voor een volledig dossier en
dat het de taak is van de rechtbank om het dossier op volledigheid te controleren. De rechter laat zich volgens verzoeker
afschepen met een onvolledig dossier. Verzoeker stelt dat de rechter, door het ontbreken van de door verzoeker
opgevraagde dossierstukken, niet in staat is om te controleren of de gebruikte meetapparatuur juist was afgesteld en niet
kan vaststellen of de verbalisanten de vereiste opleiding en ervaring hadden. Verzoeker constateert dat de rechter daarin
echter niet is geïnteresseerd en alleen maar op vakantie wil. Ook dit wrakingsverzoek is niet-ontvankelijk verklaard.
Beide uitspraken bevatten soortgelijke overwegingen omtrent het wrakingsverzoek. De rechtbank ziet in beide gevallen
aanleiding om – in afwijking van artikel 515 lid 2 Strafvordering (hierna: Sv) – uitspraak te doen zonder behandeling ter
zitting. De wrakingskamer stelt vast dat artikel 512 Sv de wraking van een rechter mogelijk maakt op grond van feiten en
omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Voor de beoordeling van het
wrakingsverzoek wordt de toepasselijke norm voorts gegeven door artikel 6 EVRM, in samenhang met de door de Hoge
Raad en het EHRM ontwikkelde criteria. Van een gebrek aan onpartijdigheid kan sprake zijn, indien de rechter vanwege
een persoonlijke overtuiging vooringenomen is. Ook kan van een gebrek aan onpartijdigheid sprake zijn, indien zich
feiten en omstandigheden voordoen die objectief bezien de (subjectieve) vrees bij de rechtzoekende rechtvaardigen dat
het de rechter in die omstandigheden aan onpartijdigheid ontbreekt. Bij de beoordeling van het beroep dient voorop te
staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke
omstandigheden voordoen die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een
procespartij een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij die procespartij bestaande vrees dienaangaande objectief
gerechtvaardigd is. De rechtbank constateert dat beide verzoeken tot wraking slechts ‘de rechter’ noemen. Derhalve ziet
het verzoek niet op het handelen van een met name genoemde rechter. Dit is ook niet mogelijk, aangezien de
behandeling van de hoofdzaak nog geen aanvang heeft genomen. Er is slechts een datum voor de mondelinge
behandeling bepaald, waar de rechter de zaak voor het eerst inhoudelijk zal behandelen. Wat betreft het eerste
wrakingsverzoek, overweegt de rechtbank bovendien dat de grondslag voor het wrakingsverzoek onvoldoende is.
Verzoeker kan nog niet weten hoe de rechter zich jegens het OM zal opstellen, nu de mondelinge behandeling van de
zaak nog moet aanvangen. Wat betreft het tweede wrakingsverzoek, overweegt de rechtbank dat tijdens de inhoudelijke
behandeling de door verzoeker opgeworpen vraag omtrent het dossier, evenals de door verzoeker geuite bezwaren tegen
de gebruikte metingsapparatuur en zijn twijfel over de verbalisanten aan de orde kunnen komen. Verzoeker kan nog niet
bekend zijn hoe de rechter op zijn stellingen zal reageren. In beide gevallen komt de rechtbank tot de conclusie dat het
wrakingsverzoek onvoldoende gemotiveerd is. In de uitspraak omtrent het tweede wrakingsverzoek overweegt de
rechtbank tot slot dat verzoeker, door het indienen van de wrakingsverzoeken nog voordat de behandeling van de
hoofdzaak een aanvang heeft genomen, de voortgang van de hoofdzaak ernstig belemmert, hetgeen als misbruik van het
wrakingsmiddel is aan te merken. De rechtbank zal daarom met toepassing van artikel 515 lid 4 Sv bepalen dat een
volgend verzoek tot wraking dat voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de hoofdzaak wordt ingediend niet in
behandeling zal worden genomen.
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Artikel 5 & 8 EVRM en toetsing van een gestelde apert onrechtmatige inverzekeringstelling
Rechtbank Noord-Holland 21 augustus 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7298
Hyperlink
Trefwoorden: beschikking op verzoek verdachte, artikel 59a Sv, toegang tot de rechter, rechter-commissaris..
Op 13 augustus 2015 is verdachte, in de media bekend als de ‘rennende rukker’, in verzekering gesteld wegens verdenking
van schennis van de eerbaarheid (artikel 239 Sr). De raadsman van verdachte heeft de rechter-commissaris verzocht om te
oordelen over de onrechtmatigheid van de inverzekeringstelling van verdachte en zijn onmiddellijke invrijheidstelling te
bevelen (artikel 59a Sv). Op het moment van dit verzoek was nog geen vervolgingsbeslissing genomen. De rechtercommissaris heeft met spoed telefonisch contact opgenomen met het OM, heeft gesproken met de parketsecretaris en heeft
hem verzocht om een officier van justitie zo spoedig mogelijk een reactie op het verzoek te laten geven. Kort hierop heeft
de zaaksofficier van justitie zich telefonisch op het standpunt gesteld dat het verzoek van de raadsman niet voor inwilliging
vatbaar is. Daarbij heeft de officier van justitie erop gewezen dat de wet expliciet vermeldt dat de rechter-commissaris de
tijd en plaats van het verhoor bepaalt, na daartoe van de officier van justitie een verzoek te hebben ontvangen. Niet is
vermeld dat de verdachte, of diens raadsman, ook een dergelijk verzoek kan indienen. Derhalve dient het verzoek te worden
afgewezen. De rechter-commissaris sluit zich aan bij het standpunt van de officier van justitie. Een aangehouden en in
verzekering gestelde verdachte wordt echter wel vastgehouden. Daarmee wordt ernstig inbreuk gemaakt op wezenlijke
grondrechten als bedoeld in de artikelen 10 en 15 van de Grondwet en de artikelen 5 en 8 van het EVRM. Gelet hierop is
de rechter-commissaris van oordeel dat een aangehouden en in verzekering gestelde verdachte die meent dat hij ‘apert
onrechtmatig’ wordt vastgehouden, zich tot een rechter moet kunnen wenden en dat die rechter in een situatie als de
onderhavige de rechter-commissaris behoort te zijn in plaats van de (rest) kort gedingrechter. Het voorgaande leidt ertoe
dat, in afwijking van het uitgangspunt van artikel 59a Sv, de rechter-commissaris ook over zal kunnen gaan tot een toets
in de zin van artikel 59a Sv, indien hij van de verdachte, of diens raadsman, daartoe een verzoek heeft ontvangen, mits in
dat verzoek voldoende concreet en nauwkeurig is gesteld dat en waarom verdachte apert onrechtmatig wordt vastgehouden.
Het onderhavige verzoek van de raadsman voldoet naar het oordeel van de rechter-commissaris niet aan deze laatste
voorwaarde. De raadsman heeft gesteld dat zijn cliënt onrechtmatig is aangehouden, nu op het moment dat de officier van
justitie het bevel heeft gegeven om verdachte (buiten heterdaad) aan te houden ter zake van artikel 239 van het Wetboek
van Strafrecht (Sr), bij de officier van justitie niet bekend kon zijn dat verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in
Nederland heeft. Derhalve heeft de officier van justitie de aanhouding buiten heterdaad bevolen ter zake van een feit
waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten (artikel 239 Sr is als zodanig geen VH-feit). Dit maakt dat de aanhouding
onrechtmatig is en ook de daaropvolgende inverzekeringstelling, aldus de raadsman. De rechter-commissaris is van oordeel
dat het bij de aanhouding en de inverzekeringstelling weliswaar vaak om grotendeels dezelfde feiten en omstandigheden
gaat, maar net als bij bevelen inzake de voorlopige hechtenis (de zogenoemde schottentheorie), is de rechter-commissaris
van oordeel dat eventuele gebreken aan de aanhouding niet automatisch en zonder meer doorwerken in de
inverzekeringstelling. Verdachte is in verzekering gesteld ter zake van artikel 239 Sr. Voorts is niet in geding dat verdachte
in Nederland geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, hetgeen in elk geval op het moment van de inverzekeringstelling bij
de hulpofficier van justitie bekend was. Gelet hierop en gezien artikel 67, tweede lid, Sv is verdachte in verzekering gesteld
voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Onvoldoende is gesteld en gebleken dat deze
inverzekeringstelling apert onrechtmatig is. De rechter-commissaris verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.
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