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Woord vooraf  
 

Beste lezer,  

Hier is het laatste Strafblad van mijn hand en de derde editie van het jaar 2016. Dit is tevens 

de laatste keer dat ik heb geschreven voor het Strafblad, iets wat ik 2 jaar lang met veel 

plezier gedaan heb. Ik wil mijn opvolgster Robin Creuels en de nieuwe commissie heel veel 

plezier en succes wensen dit collegejaar. 

In deze editie van het Strafblad is ervoor gekozen de redactie vrij te laten schrijven, zodat 

iedereen een keuze kon maken voor een onderwerp vanuit de eigen interesse. Dit heeft 

geleid tot de volgende onderwerpen: de mogelijkheden voor een zelfstandig 

vervolgingsrecht van het slachtoffer in het Nederlandse strafprocesrecht, de nieuwe 

Europese PNR-richtlijn ter intensivering van o.a. de terrorismebestrijding, een blik op de 

Nijmeegse scooterzaak, kritiek op de levenslange gevangenisstraf en het kader rondom 

geweld- en vuurwapengebruik door politieambtenaren. 

Wist je bijvoorbeeld: 
- Dat het slachtoffer in België en Duitsland een ‘action directe’ heeft? 

- Dat persoons- en passagiersgegevens mogen worden gebruikt om terroristen op te 
sporen? 

- Jongeren die met nepwapens op straat lopen de kans hebben dat de politie geweld 
tegen hen gebruikt? 

 
 
 

Nieuwsgierig? Lees dan snel verder. 
 

Veel leesplezier! 

 

Cayen Paalhaar 

Hoofdredacteur 
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Een zelfstandig vervolgingsrecht voor het slachtoffer?  
Door: Rose Eijkhout1 
 
In het Nederlandse strafprocesrecht is het openbaar ministerie (hierna: OM) exclusief belast met de 

vervolging van strafbare feiten. Dit betekent dat de (vorderings-)positie van het slachtoffer in eerste 

instantie afhankelijk is van de beslissing van het OM. Het slachtoffer is geen zelfstandige procespartij, 

slechts procesdeelnemer. In andere rechtssystemen, bijvoorbeeld die van België en Duitsland, beschikt 

het slachtoffer wel over een ‘action directe’. Deze komt daarmee vergaande bevoegdheden toe in het 

strafprocesrecht. De een vindt dit een zeer verdedigbaar uitgangspunt, de ander is wat kritischer. Is 

de positie van het slachtoffer ten aanzien van de vervolgingsbeslissing in het Nederlandse 

strafprocesrecht met voldoende waarborgen omkleed? En hoe is de positie van het slachtoffer ten 

aanzien van de vervolgingsbeslissing in onze buurlanden geregeld? 

De artikel 12 Sv procedure                                                             
Indien een strafbaar feit niet wordt vervolgd, de vervolging niet wordt voorgezet, of de vervolging 
plaatsvindt door het uitvaardigen van een strafbeschikking, kan de rechtstreeks belanghebbende 
daarover rechtstreeks beklag doen bij het gerechtshof.2 In de literatuur wordt de beklagprocedure 
beschouwd als het tegenwicht tegen het vervolgingsmonopolie van het Openbaar Ministerie binnen 
het strafrecht waarbij het opportuniteitsbeginsel leidraad is.3 . Ondanks het feit dat het aantal 
beklagzaken ex artikel 12 Strafvordering (hierna: Sv) niet in de top 10 van de te behandelen 
strafzaken staat, wordt in 2012 toch 2500 keer beklag aangetekend. Je zou je kunnen afvragen of de 
procedure met voldoende waarborgen is omkleed. Als de beklagprocedure (met een negatieve 
uitkomst voor het slachtoffer) is doorlopen, dan is daarmee de kous immers af. Wel staat het de 
klager vrij om opnieuw beklag te doen. De Hoge Raad oordeelt desalniettemin dat de beklagregeling 
in het algemeen een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang is. 4 Ons systeem laat met de 
artikel 12 Sv procedure echter weinig ruimte voor eigen actie van het slachtoffer over.  
 

Voor- en nadelen van een zelfstandig vervolgingsrecht                                        
Een aantal auteurs is het hiermee eens. Volgens van Dijk zou het slachtoffer actief moeten 
deelnemen aan de vervolging van de dader en daarbij ook een persoonlijk oordeel moeten kunnen 
geven over de verdiende straf. Dit zou het slachtoffer kunnen helpen om het gevoel van eigenwaarde 

                                                           
1 Rose Eijkhout is in september afgestudeerd en heeft de master Strafrecht voltooid. 
2 Art. 12 Sv.  
3 I.E.W. Gonzales, De beklagprocedure in Strafzaken; Artikel 12 Wetboek van Strafvordering in theorie en praktijk, Deventer: 
Kluwer 2014, p. 1. 
4 HR 10 oktober 1997, NJ 1998, 65. 
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te herwinnen.5  Volgens Korver zorgt de actieve deelname van het slachtoffer aan het strafproces, 
met dezelfde rechten als het OM en de verdediging, automatisch voor een betere rechtspositie en 
dat er beter naar het slachtoffer wordt geluisterd.6   
Er zijn echter ook veel tegengeluiden te horen. Volgens Langemeijer is de instelling van de 
strafvervolging (van oudsher) een publiekrechtelijke bevoegdheid.7 Dit komt ook naar voren in de 
Memorie van Toelichting van het wetboek van strafvordering uit 1926: ‘De vervolging tot straf is 
eene daad van publiek recht; over het al dan niet vervolgen moet beslist worden naar de eischen van 
het algemeen belang; het oordeel daaromtrent moet niet aan bijzondere personen worden 
overgelaten, die zich uit den aard der zaak door geheel andere overwegingen laten leiden, maar 
beheerscht zullen worden door een persoonlijk wraakgevoel, dan door gronden aan het algemeen 
belang ontleend. Vermeerdering van het aantal strafvervolgingen is ongetwijfeld weinig gewenscht; 
de toekenning van een vervolgingsrecht aan den benadeelde zou tot vervolgingen kunnen leiden in 
weinig beteekende zaken (…) en bovendien eene bron openen voor chantage, die beter gesloten 
blijft’.8  
 

De burgerlijke partijstelling in België                                                            
In het Belgische systeem blijken een aantal van de zojuist genoemde tegenargumenten uit de MvT 
ook daadwerkelijk aan de orde. In België kan een slachtoffer zelfstandig de strafvordering instellen 
door zich burgerlijke partij te stellen. Als het OM de strafvordering nog niet aanhangig heeft 
gemaakt, dan kan de benadeelde zich burgerlijke partij stellen door middel van een klacht bij de 
onderzoeksrechter9 of de vermeende dader van het misdrijf rechtstreeks dagvaarden voor het 
vonnisgerecht. Dit laatste is alleen mogelijk ten aanzien van overtredingen.10 Net als in ons 
rechtssysteem is de burgerlijke vordering ondergeschikt aan de strafvordering. Voor de benadeelde 
is het dus fijn als ook de procureur des Konings een gerechtelijk onderzoek instelt omdat deze 
daarmee is verzekerd van een ontvankelijke strafvordering. De benadeelde hoeft bij zijn klacht 
slechts aannemelijk te maken dat hij is benadeeld door het misdrijf. Er geldt dus geen hoge 
bewijslast11 al is het louter opwerpen van schade niet voldoende.12   
Bij de uitoefening van de burgerlijke partijstelling komt het de benadeelde vergaande bevoegdheden 
toe. Zo heeft deze bijvoorbeeld het recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen (artikel 
61 quinquies Sv). Dit recht moeten we (zeer) ruim interpreteren aangezien het aanstellen van een 
college van deskundigen en een confrontatie tot de mogelijkheden behoren.13 Wel kan de 
onderzoeksrechter het verzoek afwijzen indien hij van oordeel is dat de handeling niet noodzakelijk is 
om de waarheid aan het licht te brengen of dat op dat moment schade aan het onderzoek zou 
kunnen opleveren.14 Ook kan de benadeelde, naast de reguliere rechtsmiddelen van verzet, hoger 
beroep en cassatie, zich verzetten tegen de beslissing van de buitenvervolginstelling van de 
verdachte. De benadeelde kan hoger beroep instellen bij de Kamer van inbeschuldigingstelling en 
daarmee de strafvordering op gang houden.  
Het is dan ook niet vreemd dat een aantal juristen, waaronder Verstraeten, bepleit het systeem van 
de burgerlijke partijstelling te hervormen. Hij vindt dat doordat het slachtoffer als het ware over het 

                                                           
5 J.J.M. van Dijk, Slachtoffers als zondeblokken. Over de dubbelhartige bejegening van gedupeerden van misdrijven in de 
westerse cultuur, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2008, p. 168.  
6 R.A. Korver, Recht van spreken. Slachtoffers in het Nederlandse strafprocesrecht, Amsterdam: De Arbeiderspers 2012, p. 
57. 
7 F.F. Langemeijer 2010,  Het slachtoffer en het strafproces, Deventer: Kluwer 2010, p. 2.  
8 Kamerstukken II 1913-1914, 286,  nr. 3, p.55. 
9 Zie art. 63 van het Belgische Wetboek van Strafvordering. Het instellen van de burgerlijke partijstelling is mogelijk ten 
aanzien van misdrijven en wanbedrijven.  
10 Zie de artt. 145 en 182 van het Belgische Wetboek van Strafvordering.  
11 Cass. 18 januari 2011, P.10.1252.N. 
12 S. Verhelst, De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht, Antwerpen: Intersentia 2013, p. 207. 
13 Idem, p. 341. 
14 Art. 63 § 3 quinquies Sv. 
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hoofd van het parket heen de strafvordering kan instellen, dit het vervolgingsbeleid kan doorkruisen. 
Volgens hem leidt dit ertoe dat het strafproces eerder een gegeven in het privaat belang wordt.15 
Omdat beide partijen immers andere belangen verdedigen, oppert Verstraeten dat het algemeen 
belang het dus kan afleggen tegen puur persoonlijke redenen van het slachtoffer. Ook zou volgens 
Verstraeten de procedure van de burgerlijke partijstelling veelvuldig worden misbruikt door het 
verzoek tot inzage in het strafdossier (artikel 61ter § 1 Sv). De rechter kan een verzoek afwijzen maar 
door de laagdrempeligheid je burgerlijke partij te stellen zal dit niet snel aan de orde zijn. Verstraeten 
noemt als voorbeeld dat een lid van een criminele organisatie zich burgerlijke partij stelt om te 
onderzoeken hoe ver het strafonderzoek reeds is gevorderd. Ook kan de burgerlijke partijstelling 
zeer nadelig voor het slachtoffer zelf uitpakken omdat deze ingevolge artikel 162 Sv bij een 
ongelijkstelling veroordeeld kan worden voor alle kosten die door de staat en door de beklaagde zijn 
gemaakt.  
 
De cijfers in de praktijk liegen er daarnaast niet om. Ongeveer 25 tot 40% van de gerechtelijke 
onderzoeken wordt opgestart door een burgerlijke partijstelling en ongeveer de helft mondt daarvan 
uit in een buitenvervolginstelling. Ook blijkt dat de onderzoeken gemiddeld bijna 10 maanden langer 
duren en volgt in 20% van de gevallen een vrijspraak. Dit is 4 maal zo hoog dan wanneer het parket 
het gerechtelijk onderzoek initieert.16 Als de redelijke termijn door de lange doorlooptijden is 
verstreken of de strafzaak zelfs is verjaard, kan dit een gevoel van straffeloosheid bij het slachtoffer 
creëren, wat het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat doet afnemen.17 Verstraeten denkt dat de 
herformulering van het ‘beweren benadeeld te zijn’ of het creëren van een tussenstop18 kan leiden 
tot minder misbruik van de procedure.  
 

De privat- en nebenkläger in het Duitse strafprocesrecht  
In Duitsland is de positie van het slachtoffer ten aanzien van de vervolgingsbeslissing anders 
vormgegeven. In de hoedanigheid van Privatkläger treedt het slachtoffer als enige aanklager op. Het 
slachtoffer kan de procedure initiëren ten aanzien van relatief lichte delicten zoals huisvredebreuk, 
bepaalde vormen van belediging, eenvoudige mishandeling en zaaksbeschadiging.19 Het OM blijft 
echter op elk moment bevoegd de strafvordering van het slachtoffer over te nemen. Voor het 
slachtoffer is dit nadelig omdat de Privatklage dus geen exclusief karakter heeft.20 Ook is het 
slachtoffer voor een aantal Privatklagedelicten pas bevoegd de strafvervolging in te stellen nadat een 
poging tot verzoening tussen beide partijen is mislukt. In de praktijk wordt in veel gevallen echter 
daadwerkelijk een overeenkomst bereikt en doet het slachtoffer daarmee dan afstand van zijn 
Privatklagerecht.21 Men beschouwd deze voorafgaande verzoeningspoging doorgaans als erg 
positief.  
 
Als het OM al zelf de strafvervolging tegen de verdachte heeft ingesteld, dan kan het slachtoffer zich 
aansluiten als Nebenkläger. De reikwijdte van deze procedure gaat veel verder dan die van de 
Privatklage. De nevengeschikte aanklager kan optreden bij delicten als zware mishandeling, 
zedendelicten, mensenhandel, maar ook bij poging tot moord of doodslag (§395 StPO). De procedure 
dient dus met name tot bescherming van relatief kwetsbare groepen slachtoffers. De nevengeschikte 
aanklager is een zelfstandige partij in het strafproces en is bij de uitoefening van zijn rechten dan ook 

                                                           
15 R. Verstraeten, Dirk Van Daele, Ann Bailleux & Joost Huysmans, ‘De burgerlijke partijstelling: analyse en 
toekomstperspectief’, Antwerpen: Intersentia, 2012, p. 280. 
16 Idem, p. 203. 
17 Idem, p. 286-287.  
18 Verstraeten stelt voor dat de benadeelde voorafgaand een gewone klacht formuleert bij het OM. Pas nadien het parket 
de zaak seponeert of niet binnen de vooropgestelde termijn reageert, kan de benadeelde zelf de strafvordering overgaan.  
19 §374 StPO. 
20 C. Roxin & B, Schünemann, Strafverfahrensrecht. Ein Studienbuch, München: C.H. Beck, 2012, p. 517.  
21 H.H. Kühne, Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrecht, 
Heidelberg, C.F. Müller, 2010, p. 165.  
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niet ondergeschikt aan die van de officier van justitie.22 Een groot voordeel is dat hij in tegenstelling 
tot de officier van justitie niet verplicht is om zijn objectiviteit te bewaren. Ook kunnen bepaalde 
familieleden van slachtoffers van levensdelicten in aanmerking komen zich Nebenkläger te stellen. 
Een nevengeschikte aanklager heeft onder meer het recht op volledige toegang tot het procesdossier 
in het voorbereidend onderzoek (§406e I StPO), het recht om aanwezig te zijn op de zitting, zelfs 
indien hij als getuige wordt gehoord, het recht om te verzoeken om aanvullend bewijsmateriaal in te 
zamelen en het recht op het houden van een slotpleidooi, de zogeheten Schlussvortrag (§ 397 jo. § 
258 StPO). Daarnaast wordt de nevengeschikte aanklager doorgaans bijgestaan door een 
Nebenklage- advocaat. Naast het bijstaan op juridisch vlak, staat de Nebenklage-advocaat het 
slachtoffer ook bij op emotioneel vlak. De kans op secundaire victimisatie wordt hierdoor verkleind. 
Een ander positief punt is dat een groot gedeelde van de nevengeschikte aanklagers zich lijkt te 
berusten in de uitkomst van de strafprocedure. Dit komt tot uiting in het relatief lage appèlzaken dat 
door de nevengeschikte aanklager wordt ingesteld.23  
 

Conclusie                                  

Zoals hierboven is beschreven heeft het slachtoffer in het Nederlandse strafproces slechts een 
marginale rol ten aanzien van de vervolgingsbeslissing. In België reikt deze rol veel verder. Naast een 
sterke positie van het slachtoffer heeft het ook veel nadelen. De toekomende vergaande 
bevoegdheden kunnen leiden tot extreme vertragingen van het strafproces en dit is ook nadelig voor 
het slachtoffer vanwege het verhoogde risico op secundaire victimisatie. Een ‘action directe’ kan 
helaas niet altijd in de behoefte van het slachtoffer voorzien. Minder ingrijpend is de procedure die 
de nevengeschikte aanklager in het Duitse strafproces kan bewandelen. Mede doordat het OM de 
strafvordering reeds heeft ingesteld en de rol van een Nebenklage-advocaat zijn de risico’s voor het 
slachtoffer aanzienlijk kleiner. Het zou mede hierdoor zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken 
of bepaalde aspecten die het slachtoffer ten aanzien van de vervolgingsbeslissing in onze buurlanden 
heeft, ook te implementeren zijn in ons strafproces.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 B.F. Keulen, A.A. van Dijk, E. Gritter, N.J.M. Kwakman & K. Lindenberg, Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen 
van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte, in opdracht van het WODC 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Rijksuniversiteit Groningen 2013, p. 256.  
23 Idem, p. 256.  
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Intensivering terrorismebestrijding en de bestrijding van 
zware criminaliteit door de nieuwe Europese PNR-richtlijn 
Door: Katy Lever24 
 
Op 22 maart 2016 werd Brussel getroffen door twee terroristische aanslagen, een terroristische 
aanslag op luchthaven Zaventem en een aanslag op metrostation Maalbeek. Dientengevolge heeft de 
Nederlandse overheid haar preventieve maatregelen met betrekking tot terrorismebestrijding 
behoorlijk geïntensiveerd. Dit ter voorkoming van het immense leed, het intense verdriet en de 
enorme ravage die een terroristische aanslag, in welke vorm dan ook, teweeg brengt, zowel direct bij 
de slachtoffers als indirect bij de rest van de bevolking. 
Na de twee aanslagen in Brussel kwam het in opspraak dat één van de aanslagplegers in Brussel, 
ruim voor de aanslagen vanuit Turkije naar Nederland was uitgezet. Ibrahim El Bakraoui en de 
gronden waarop deze uitzetting was gebaseerd waren voor de Nederlandse autoriteiten onbekend, 
waardoor er geen actie kon worden ondernomen op Schiphol.25 Of dit, indien er wel actie zou zijn 
ondernomen, de aanslagen in Brussel had kunnen voorkomen laat ik buiten beschouwing. Voorop 
staat dat een intensieve internationale samenwerking van groot belang is bij het bestrijden van 
terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit.  
Op 27 april 2016 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen over het gebruik van 
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.26 Wat houdt deze Europese PNR-
richtlijn in en waarom is deze richtlijn noodzakelijk in de Europese strijd tegen terrorisme en andere 
vormen van ernstige criminaliteit? 

 
Machteloosheid 
De Turkse autoriteiten hadden op 14 juli 2015 om 10:40 een vlucht met Pegasus Airlines van Sabiha 
Gokcen Airport naar Schiphol gefaciliteerd voor een Duitse onderdaan en Ibrahim El Bakraoui. Vlak 
voor de vlucht, om 10:14 uur, verscheen hiervan een nota op het elektronisch portal van het Turkse 
ministerie van Buitenlandse Zaken in de postbus van de Nederlandse ambassade in Ankara.27 Het 
betrof een uitzetting. In desbetreffende nota werd verder niets aangegeven met betrekking tot 
inhoudelijke informatie over de achtergrond van de uitzetting of het faciliteren van desbetreffende 
vlucht.28 Tevens werd er niet verzocht om enige actie te ondernemen. Dat de nota urgente 
informatie bevatte bleek pas na het lezen van het bericht.29  

                                                           
24 Katy Lever is masterstudent Bestuursrecht. 
25 Kamerstukken II 2015/16, 748480, p. 2. 
26 Richtlijn 2016/681/EU. 
27 Kamerstukken II 2015/16, 748480, p. 2. 
28 Idem. 
29 Idem.  



9 
 

El Bakraoui had het een en ander op zijn kerfstok. In 2010 overviel El Bakraoui een wisselkantoor in 
Brussel samen met twee medeplichtigen. Deze overval mislukte, waarna El Bakraoui op de vlucht 
sloeg en de politie onder vuur nam met een Kalasjnikov. Hierbij raakte één agent zwaargewond.30 El 
Bakraoui werd opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar, waarbij hij na vier jaar 
onder voorwaarden vervroegd vrij kwam. In juni 2015 vloog El Bakraoui naar de badplaats Antalya in 
Turkije waar hij één week later werd opgepakt door de Turkse autoriteiten in de stad Gaziantep, aan 
de Turks-Syrische grens. Er was sprake van een sterk vermoeden dat El Bakraoui zich wilde voegen bij 
de Islamitische Staat.31 De Turkse autoriteiten hadden de arrestatie van El Bakraoui gemeld aan de 
Belgische verbindingsofficier van de politie in Ankara. Tevens bleek dat El Bakraoui zich niet had 
gemeld bij de Belgische autoriteiten, een van de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating.32 
Desondanks zag België geen aanleiding om Turkije te verzoeken tot uitlevering van El Bakraoui. El 
Bakraoui werd op zijn eigen verzoek uitgezet naar Nederland.33 België hoorde dit pas nadat de 
uitzetting naar Nederland had plaatsgevonden. Een maand later herroept een Belgische rechtbank de 
voorwaardelijke invrijheidsstelling en werd er een opsporingsbericht verspreid.34 Pas op 22 maart 
2016 werd er weer wat van El Bakraoui vernomen, hij pleegde een zelfmoordaanslag in de vertrekhal 
van luchthaven Zaventem in Brussel. 
Normaliter wordt er, indien er sprake is van een uitzetting, rechtstreeks gecommuniceerd tussen de 
verschillende politiediensten van betrokken landen. In het onderhavige geval is er enkel gebruik 
gemaakt van het elektronisch portal.35 De gronden voor de uitzetting waren voor de Nederlandse 
autoriteiten onduidelijk, daarnaast bleek niet dat de nota urgent was. El Bakraoui had geen banden 
met Nederland en was in het bezit van een geldig Belgisch paspoort. Verder stond El Bakraoui op 14 
juli 2015 niet geregistreerd in een Nederlands opsporingssysteem of andere systemen van 
internationale opsporings- en inlichtingendiensten.36 Om deze redenen was er geen aanleiding voor 
de Nederlandse autoriteiten om bij aankomst op Schiphol actie te ondernemen tegen El Bakraoui.37  
El Bakraoui bleef een onbekende. Een onbekende met een crimineel verleden, waarbij een sterk 
vermoeden bestond dat hij zich wilde voegen bij de Islamitische Staat.  
 

PNR-gegevens 

In het onderhavige geval bestond er geen aanleiding voor de Nederlandse autoriteiten om actie te 
ondernemen, omdat El Bakraoui niet geregistreerd stond in een opsporingssysteem op het moment 
van de door Turkije gefaciliteerde vlucht. Persoonsgegevens van passagiers bieden een uitkomst in 
dergelijke situaties. Persoonsgegevens van passagiers kunnen rechtshandhavingsinstanties helpen 
om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en 
te vervolgen. Dit gebeurt onder andere door persoonsgegevens van passagiers te vergelijken met 
verschillende databases van gezochte personen en voorwerpen, om bewijs op te bouwen en 
medeplichtigen van criminelen te vinden, al dan niet criminele netwerken op te rollen.38  
Persoonsgegevens van passagiers, PNR-gegevens (Passenger Name Record -  PNR), is niet-
geverifieerde informatie die door passagiers wordt verstrekt, denk hierbij aan reisdata, 
contactgegevens, stoelnummer, creditcardgegevens en bagage-informatie etc. Deze informatie 
wordt door de vervoerders verzameld en bewaard voor commerciële doeleinden in 
geautomatiseerde boekings- en vertrekcontrolesystemen.39 Met behulp van PNR-gegevens kunnen 
rechtshandhavingsinstanties personen identificeren die voorheen onbekend waren, dus niet worden 

                                                           
30 ‘Wat weten we over Ibrahim El-Bakraoui?’ NOS, 24 maart 2016, Nos.nl (zoek op El Bakraoui). 
31 Idem. 
32 ‘Wat weten we over Ibrahim El-Bakraoui?’ NOS, 24 maart 2016, Nos.nl (zoek op El Bakraoui). 
33 Idem. 
34 Idem. 
35 Kamerstukken II 2015/16, 748480, p. 2. 
36 Idem. 
37 Idem. 
38 COM(2011) 32, p. 17. 
39 COM(2011) 32, p. 3. 
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verdacht van betrokkenheid bij zware criminaliteit en terrorisme, maar klaarblijkelijk na een analyse 
van de PNR-gegevens betrokken zouden kunnen zijn bij dergelijke misdrijven.40  
De PNR-gegevens kunnen door de rechtshandhavingsinstanties op verschillende manieren worden 
gebruikt. Reactief gebruik ziet op het gebruik bij onderzoek, strafvervolging of het oprollen van 
netwerken. Realtime gebruik ziet op het gebruik vóór aankomst of vertrek van passagiers, om een 
strafbaar feit te voorkomen, personen te observeren of aan te houden voordat er een strafbaar feit 
kan worden gepleegd. Hiernaast ziet het proactief gebruik van PNR-gegevens op het gebruik voor het 
anlyseren en bepalen van beoordelingscriteria, die weer kunnen worden gebruikt om passagiers vóór 
vertrek en aankomst te beoordelen.41  
 

Harmonisatie 

Het gebruik van bovengenoemde PNR-gegevens was tot voor kort niet op Europees niveau geregeld. 
De Europese richtlijn 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 
april 2016 werd op 4 mei 2016 gepubliceerd. Vóór 25 mei 2018 dient deze richtlijn door de lidstaten 
van de Europese Unie geïmplementeerd te zijn.42 Het gebruik van PNR-gegevens is niet nieuw, 
waarom is er gekozen om het gebruik van PNR-gegevens op Europees niveau te regelen?  
Verschillende lidstaten maakten gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, maar de verschillende 
lidstaten voerden dit niet stelselmatig uit of voerden dit uit aan de hand van algemene 
bevoegdheden verleend aan de politie of andere autoriteiten.43 Inhoudelijk verschilden de 
maatregelen per lidstaat op diverse punten, denk hierbij aan het doel van het systeem, de 
bewaartermijn van de gegevens, de structuur van het systeem, het geografische bereik en de 
betrokken vervoersmiddelen.44 Dit brengt met zich mee dat ook de wettelijke voorschriften inzake 
gegevensbescherming en de maatregelen ter beveiliging van de gegevensoverdracht per lidstaat 
varieerden.45  
Zonder gemeenschappelijke Europese regelgeving kan dit binnen de Europese Unie resulteren in 28 
verschillende systemen, waardoor het zou kunnen leiden tot ongelijke 
gegevensbeschermingsniveaus, gebreken in de beveiliging, meer kosten en rechtsonzekerheid voor 
luchtvaartmaatschappijen en passagiers.46 Dit is natuurlijk ongewenst. Met oog op gelijke 
gegevensbeschermingsniveaus, gelijke beveiliging en rechtszekerheid heeft de PNR-richtlijn ten doel 
het harmoniseren van de verplichtingen die de lidstaten opleggen aan luchtvaartmaatschappijen 
betreffende de doorgifte van PNR-gegevens aan de bevoegde autoriteiten om terroristische 
misdrijven en zware criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen.47 Met 
oog op harmonisatie, past de richtlijn onderling de wetgeving van de lidstaten aan, waardoor er in de 
basis één gemeenschappelijk systeem ontstaat.48 

 

Noodzakelijkheid 

Buiten kijf staat dat het belangrijk is om door middel van een richtlijn het gebruik van PNR-gegevens 
op Europees niveau te regelen, ter voorkoming van ongelijke gegevensbeschermingsniveaus, 
ongelijke beveiliging en rechtsonzekerheid. Echter, waarom is het noodzakelijk om 
luchtvaartmaatschappijen deze verplichtingen op te leggen?  
Ten eerste kunnen, zoals eerder kort benoemd, rechtshandhavingsinstanties dankzij PNR-gegevens 

                                                           
40 Idem. 
41COM(2011) 32, p. 3.  
42Idem.  
43COM(2011) 32, p. 4. 
44Idem. 
45Idem. 
46Idem. 
47Idem. 
48COM(2011) 32, p. 14. 
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personen identificeren die niet eerder verdacht werden van betrokkenheid bij zware criminaliteit of 
terrorisme.49 De identificatie van dergelijke personen bevordert het voorkomen en de opsporing. De 
rechtshandhavingsinstanties dienen de PNR-gegevens hierbij realtime en proactief te gebruiken.50 In 
het geval van mensenhandel worden de PNR-gegevens realtime gebruikt voor toetsing van PNR-
gegevens aan vooraf vastgestelde beoordelingscriteria die aangeven welke voorheen onbekende 
personen extra in de gaten moeten worden gehouden.51 Het proactief gebruik ziet op de analyse en 
de bepaling van deze beoordelingscriteria. Uit een analyse van PNR-gegevens kan bijvoorbeeld 
worden afgeleid welke routes het meest worden gebruikt voor mensenhandel. Deze informatie kan 
weer worden opgenomen in de beoordelingscriteria om PNR-gegevens in de toekomst aan te 
toetsen.52 Zo was er een bepaald geval waarin uit PNR-gegevens bleek dat een groep 
mensenhandelaars structureel via dezelfde route reisde. De mensenhandelaars gebruikten valse 
reisdocumenten om zich in te checken voor een interne vlucht, maar checkten ook met echte 
documenten in voor een vlucht naar een derde land. Vanuit de vertrekhal stapten de 
mensenhandelaars in op de interne vlucht. Het zou onmogelijk zijn geweest om dit netwerk op te 
rollen, zonder het gebruik van PNR-gegevens.53 
Ten tweede kunnen PNR-gegevens bijdragen aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van zware misdrijven, waaronder terrorisme, nadat er een misdrijf is gepleegd. 
Rechtshandhavingsinstanties dienen PNR-gegevens realtime te vergelijken met verschillende 
databases met geregistreerde, dus de bij justitie bekende, personen en gezochte voorwerpen. 
Hiernaast dienen zij de PNR-gegevens reactief te gebruiken om bewijs op te bouwen en, indien 
nodig, medeplichtige van criminelen te vinden en criminele netwerken op te rollen.54 
Rechtshandhavingsinstanties kunnen op basis van creditcardgegevens, welke deel uitmaken van de 
PNR-gegevens, vaststellen en bewijzen dat een persoon banden heeft met een crimineel of een 
criminele organisatie.55 Ter illustratie, kartels die drugs importeerden via bolletjesslikkers die zelf het 
slachtoffer waren van mensenhandel liepen tegen de lamp, doordat op basis van PNR-gegevens kon 
worden vastgesteld dat de tickets met gestolen creditcards werden betaald. Dit leidde tot 
aanhoudingen, waarna er een beoordelingscriterium werd vastgesteld dat op zichzelf weer leidde tot 
nieuwe aanhoudingen.56 
Ook kunnen de rechtshandhavingsinstanties door het gebruik van PNR-gegevens juist vóór aankomst 
een beoordeling verrichten en een veiligheidsonderzoek instellen met betrekking tot alleen die 
personen die het grootste veiligheidsrisico vormen.57  
In de afgelopen jaren heeft het gebruik van PNR-gegevens geleid tot vooruitgang bij het bestrijden 
van drugs- en mensenhandel en terrorisme. Hiernaast leidde het gebruik van PNR-gegevens tot meer 
kennis over de samenstelling en werkwijze van terroristische en andere criminele netwerken.58 Om af 
te gaan op de feiten, in België is 95% van alle drugsvangsten in 2009 het resultaat geweest van het 
gebruik van PNR-gegevens. In Zweden bedroeg dit 65-75% van alle drugsvangsten. In het Verenigd 
Koninkrijk was het gebruik van PNR-gegevens in 2010, over een periode van zes maanden, goed voor 
een totale drugsvangst van 212 kg cocaïne en 20 kg heroïne. Het gebruik van PNR-gegevens in de 
strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit werpt dus duidelijk zijn vruchten af.59 
 

                                                           
49 COM(2011) 32, p. 5. 
50 Idem. 
51 Idem. 
52 Idem. 
53 Idem. 
54 COM(2011) 32, p. 6. 
55 Idem. 
56 Idem. 
57 Idem. 
58 COM(2011) 32, p. 6. 
59 Idem. 
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Conclusie 

De Europese PNR-richtlijn, richtlijn 2016/681/EU, ziet op het gebruik van persoonsgegevens van 
passagiers, de PNR-gegevens, met betrekking tot het voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige vormen van criminaliteit. PNR-gegevens bestaan 
onder andere uit reisdata, contactgegevens, het stoelnummer, creditcardgegevens en bagage-
informatie. Deze gegevens kunnen door rechtshandhavingsinstanties op verschillende manieren 
worden gebruikt en door het harmoniseren van deze regelgeving op Europees niveau worden 
ongelijke gegevensbeschermingsniveaus, ongelijke beveiliging en rechtsonzekerheid binnen 
verschillende Europese lidstaten voorkomen. 
De Europese PNR-richtlijn is noodzakelijk, aangezien het gebruik van PNR-gegevens veel 
mogelijkheden biedt voor de rechtshandhavingsinstanties. Door het gebruik van PNR-gegevens 
kunnen personen worden geïdentificeerd die niet eerder verdacht werden van betrokkenheid bij 
zware criminaliteit of terrorisme. PNR-gegevens kunnen worden gebruikt om bewijs op te bouwen en 
medeplichtige van criminelen op te sporen. Tot slot kan op basis van PNR-gegevens vóór aankomst 
een beoordeling worden verricht, waarna er een veiligheidsonderzoek kan worden ingesteld met 
betrekking tot de personen die het grootste veiligheidsrisico vormen. Om deze redenen is de 
Europese PNR-richtlijn noodzakelijk en leidt deze richtlijn tot een intensivering van de Europese strijd 
tegen het terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit. 
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De Nijmeegse scooterzaak: een uiteenzetting  
en het vraagstuk over medeplegen 
Door: Laura Leijten60 

 
De Nijmeegse scooterzaak. De zaak uit 2010 die pas echt nationale bekendheid kreeg nadat de 2 
verdachten in deze zaak beide werden vrijgesproken door het Gerechtshof Arnhem. Een zaak die 
wederom nationale aandacht krijgt anno nu, doordat de Hoge Raad in juni haar oordeel heeft 
gegeven: 4 jaar respectievelijk 3 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor beide verdachten. Kan de 
zaak dan nu, na 6 jaar, worden afgesloten? En wat heeft de uitspraak van het hof voor invloed op de 
rechtspraak?  
 

Hoe zat het ook al weer? 
Het is 15 januari 2010, 23:00 uur, als een tweetal mannen van 19 en 20 jaar oud het plan hebben om 
het Belvoir hotel in Nijmegen te overvallen. Zij rijden hiervoor samen op een scooter richting het 
hotel, beiden zonder een voor een motorscooter vereist rijbewijs. De gestolen scooter waarop zij 
rijden is niet voorzien van een kentekenbewijs. Als de mannen in de buurt van het hotel komen zien 
zij politie en slaan op de vlucht. Hun vlucht wordt een dollemansrit waarbij zij zonder het voeren van 
verlichting veel te hard rijden, bijna in botsing komen met een personenauto, tegen het verkeer in 
rijden bij het Keizer Traianusplein en tot slot een rood verkeerslicht negeren en zonder snelheid te 
minderen en tussen wachtende auto’s door het kruispunt oprijden van de Van der Brugghenstraat. 
De motorscooter komt in botsing met een overstekende voetganger, die bij groen licht overstak. De 
voetganger overlijdt vervolgens ten gevolge van deze aanrijding.  
 

Bestuurder of bijrijder? 
Er volgt een rechtszaak waarbij verdachten worden vervolgd voor – ten aanzien van dit artikel van 
belang – primair het medeplegen van doodslag, subsidiair het medeplegen van dood door schuld en 
meer subsidiair voor het medeplegen van gevaarzetting op de weg.61  De rechtsvraag die hierbij de 
hoofdrol speelde was of degene die achterop zat (mede)verantwoordelijk kon worden gehouden 
voor de aanrijding met het slachtoffer met de dood ten gevolge. Weliswaar was het een feit dat 
beide verdachten, na het mislukken van de voorgenomen overval, het plaats delict hadden verlaten 
door middel van de scooter, maar dit wees er nog niet op dat de bijrijder bewust had ingestemd met 
het risicovolle rijgedrag van de bestuurder van de motorscooter. Kon de bijrijder zich distantiëren 
van dit rijgedrag en de gevolgen ervan?  
 
 

                                                           
60 Laura Leijten is masterstudent Recht en Management.  
61 Rb. 17 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO7616; Rb. 17 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO7624. 
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De behandeling van de zaak, een slepend proces van 6 jaren 
In eerste aanleg bleek het niet makkelijk te zijn om één van de verdachten aan te wijzen als 
bestuurder van de scooter. Getuigenverklaring waren onvolledig of tegenstrijdig met elkaar, en de 
verdachten wezen naar elkaar als hen gevraagd werd wie de scooter ten tijde van de aanrijding 
bestuurde. Desalniettemin komt de rechtbank, mede name gelet op een getuigenverklaring tot een 
oordeel: de oudere verdachte zou ten tijde van de aanrijding de scooter hebben bestuurd en werd 
daarom veroordeeld van doodslag.62 De rechtbank komt tot het oordeel dat de vermeende bijrijder, 
de jongste verdachte, niet heeft kunnen ingrijpen, gelet op het korte tijdsbestek waarin het feit zich 
afspeelde en de gedachte dat de jongste verdachte zich wel moest vasthouden aan de oudere 
verdachte, gelet op het rijgedrag van de bestuurder.63 De rechtbank spreekt de jongste verdachte vrij 
ten aanzien van het medeplegen van doodslag. De oudere verdachte gaat tegen dit oordeel in 
beroep. Ook in hoger beroep bogen de rechters zich over de vraag of vastgesteld kon worden wie de 
bestuurder van de motorscooter is geweest ten tijde van het ongeval.64 Het hof oordeelde dat niet 
kon worden vastgesteld wie de bestuurder van de scooter is geweest, omdat zowel technisch bewijs 
als betrouwbaar getuigenbewijs ontbrak. Ook oordeelt het hof dat medeplegen niet bewezen kan 
worden, nu uit het dossier geen bewijs blijkt van samenwerking tussen de bestuurder van de scooter 
en de bijrijder. Voor medeplegen is namelijk een nauwe en bewuste samenwerking vereist. Er was 
daarnaast ook geen sprake van inwisselbare rollen van de bestuurder en de bijrijder. Nu niet duidelijk 
werd wie van beiden de scooter had bestuurd, zag het hof zich genoodzaakt beide verdachten vrij te 
spreken ten aanzien van dit feit. Een zeer onbevredigende uitspraak voor de nabestaanden van het 
slachtoffer en ook de maatschappij reageert verontwaardigd. Het Openbaar Ministerie gaat 
vervolgens in cassatie. In december 2013 oordeelt de Hoge Raad, waarbij deze meegaat met 
Advocaat-generaal Knigge65, dat de Nijmeegse scooterzaak over moet.66 De Hoge Raad is van oordeel 
dat een veroordeling niet in de weg hoeft te staan als de vlucht al was ingecalculeerd bij het beramen 
van een overval. Indien het levensgevaarlijke rijgedrag kan worden ingecalculeerd in het 
oorspronkelijke plan om het hotel te beroven, dan kan er sprake zijn van een nauwe en bewuste 
samenwerking, zoals vereist is om aan het criteria van medeplegen te voldoen. Daarnaast is het naar 
het oordeel van de Hoge Raad niet vereist dat, voor het bewijzen van medeplegen in deze situatie, de 
rollen van bijrijder en bestuurder volstrekt inwisselbaar zijn. De Hoge Raad vernietigde het arrest van 
het hof Arnhem en verwijst de zaak terug naar het hof Den Bosch. Het hof Den Bosch laat onder 
andere een schouw en reconstructie organiseren in Nijmegen in maart 2015.67 De situatie wordt 
nagespeeld en het hof houdt tegelijkertijd zitting om de situatie in ogenschouw te nemen.  
 

Uitspraak hof Den Bosch 2016 
Op 20 juni 2016 volgt de uitspraak van het hof Den Bosch.68 Het hof stelt dat het niet mogelijk is om, 
gelet op het ontbreken van duidelijk technisch of ander betrouwbaar bewijs, met voldoende 
overtuiging vast te stellen wie van de verdachten ten tijde van de aanrijding de bestuurder van de 
motorscooter is geweest. De vraag waar het hof vervolgens voor staat is eigenlijk de vraag waar de 
hele zaak om draait: om tot een bewezenverklaring van medeplegen te komen, moet er sprake zijn 
van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten bij het plegen van het feit. Het hof 
overweegt: “of de verdachte zich tijdens de vlucht al dan niet heeft kunnen onttrekken aan het 
gevaarlijk rijgedrag doet niet ter zake. Door met een ander een overval voor te bereiden heeft hij zich 

                                                           
62 Rb. 17 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO7624. 
63 Rb. 17 december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO7616. 
64 Hof 29 mei 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW6755; Hof 29 mei 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW6756. 
65 HR 29 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1964, 12/02825, Conclusie mr. Knigge; HR 29 oktober 2013, ELCI:NL:HR:2013:1966, 
12/02841, Conclusie mr. Knigge. 
66 HR 29 oktober 2013, ECLI:NL:PHR:2013:1080; HR 29 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1966. 
67 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-
Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Op-4-maart-reconstructie-en-schouw-Nijmeegse-scooterzaak.aspx. 
68 HR 20 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2428. 
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ook verbonden aan hetgeen in die voorbereidingen, in de uitvoering van dat plan, besloten lag, te 
weten een eventuele vlucht. Overigens zijn bij het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen 
waaruit zou volgen dat de verdachte niet met de vlucht en het daarmee samenhangende rijgedrag 
instemde.” Hieruit volgt dat beide verdachten worden veroordeeld voor het medeplegen van dood 
door schuld in het verkeer. De nu 26-jarige verdachte krijgt een celstraf van 4 jaar en de nu 24-jarige 
verdachte een celstraf voor de duur van 3 jaar en 9 maanden. Daarnaast moeten zij de nabestaande 
van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 10.000 euro.  
 

Medeplegen 
In deze casus ging het dus vooral om het vraagstuk of er sprake was van voldoende intensieve 
samenwerking tussen de bestuurder van de scooter en de bijrijder. Nu niet vast is komen te staan 
wie van de verdachten de scooter bestuurde ten tijde van de aanrijding, is gekeken of er sprake was 
van een nauwe en bewuste samenwerking gedurende de aanrijding. Deze bewuste en nauwe 
samenwerking kan onder meer blijken uit de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge 
taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang 
van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet 
terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.69 Uit het arrest Nijmeegse scooterzaak blijkt 
vervolgens ook dat voor het bepalen of er sprake is van ‘medeplegen’ niet de eis kan worden gesteld 
dat de medeplegers eenzelfde rol vervullen of dezelfde gedragingen hadden. Hiermee wordt dus 
duidelijk dat het niet van belang is wie de scooter bestuurde ten tijde van de aanrijding. Met dit 
arrest wordt een nieuw stukje kennis toegevoegd aan de rechtspraak. Het betekent dat voor 
medeplegen het geen noodzaak is dat de verdachte wel of niet zélf daadwerkelijk de handeling 
uitvoerde die heeft geleid tot het uiteindelijke strafbare feit. Of het arrest stand houdt is nog niet 
helemaal zeker. De advocaat van een van de verdachten is namelijk in cassatie gegaan. De Nijmeegse 
scooterzaak is hiermee dus alsnog niet afgesloten en wordt mogelijk vervolgd.  
  

                                                           
69 HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3637, Tekst en 
Commentaar Strafrecht, Doen plegen, uitlokken en medeplegen bij: Wetboek van Strafrecht, artikel 47 
[Daders]. 
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Levenslang op de schop  

Door: Robin Creuels70 
 
Levenslange gevangenisstraf is in Nederland ‘gewoon voor de rest van het leven’.71 Afgelopen jaren is 
er uit verschillende rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gebleken dat het 
Nederlandse beleid ten aanzien van langgestraften in strijd is met artikel 3 van het EVRM. Nederland 
zelf is echter nooit hiervoor veroordeeld, tot april jongstleden.72 In deze bijdrage zal ik de laatste 
juridische en politieke ontwikkelingen bespreken omtrent de levenslange gevangenisstraf in 
Nederland.  
 
Volgens artikel 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of bestraffingen. Het opleggen van levenslange gevangenisstraf is niet 
als zodanig in strijd met art. 3 of enig ander artikel uit het EVRM, zolang de mogelijkheid bestaat dat 
deze gevangenisstraf zowel de jure als de facto te bekorten (‘irreducible’) is.73 Dit betekent volgens 
het EHRM74 niet alleen dat er enig uitzicht moet bestaan op een mogelijkheid tot vervroegde 
invrijheidsstelling (‘prospect of release’), maar ook dat het nationaal recht moet voorzien in de 
mogelijkheid van een herbeoordeling van de gerechtvaardigdheid (‘possibility of review’) van de 
detentie. In deze herbeoordeling wordt onderzocht of de detentie moet worden voortgezet op 
penologische gronden zoals vergelding, afschrikking, maatschappijbescherming en rehabilitatie.  
 
Tevens moet de toets binnen 25 jaar plaatsvinden.75 De meeste Europese landen toetsen na 
ongeveer 15 of 20 jaar of de gedetineerde in aanmerking komt voor voorwaardelijke 
invrijheidstelling.76 Daarmee is er een mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Nederland heeft enkel 
een gratiebeleid en dat ‘is voor ons de enige weg’.77 De gratieprocedure is geregeld in de Gratiewet 
en in de artikelen 558 tot en met 560b Wetboek van Strafvordering. Artikel 122 van de Grondwet 
bepaalt dat gratie wordt verleend bij Koninklijk Besluit na advies van een bij de wet aangewezen 
gerecht en met inachtneming van bij of krachtens de wet te stellen voorschriften. Gratie wordt 
echter maar zelden gegeven en mist de periodieke toetsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 

                                                           
70 Robin Creuels is masterstudent Strafrecht. 
71 Kamerstukken II, 2009/2010, 28484, nr. 34, p. 31.  
72 EHRM (GK) 26 april 2016, 10511/10 (Murray/Nederland). 
73 EHRM (GK) 12 februari 2008, 21906/04, NJ 2009/90, m.nt. Schalken (Kafkaris/ Cyprus).  
74 EHRM (GK) 13 november 2014, 40014/10, NJ 2016/135 (Vinter en anderen/Verenigd Koninkrijk).  
75 Idem, r.o. 109 t/m 111.  
76 RSJ 30 november 2006, Levenslang, perspectief op verandering. 
77 Kamerstukken II 2009/2010, 24587, nr. 377, p. 32.   

http://opmaatnieuw.sdu.nl.ru.idm.oclc.org/link/KST/28484,34
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162614
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00281882&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CB8647&cpid=WKNL-LTR-Nav2
https://www.rsj.nl/Images/levenslang-perspectief-op-verandering_tcm60-484683.pdf
http://opmaatnieuw.sdu.nl.ru.idm.oclc.org/link/KST/24587,377
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Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd na verloop tijd standaard overwogen of veroordeelden in 
aanmerking kwamen voor gratie. Sinds dat is afgeschaft, is vrijwel nooit meer gratie verleend.78 
Ook in de zaak Murray vs. Nederland79 vroeg verzoeker tijdens zijn detentie verschillende keren om 
gratie, maar die verzoeken werden telkens afgewezen door de gouverneur van de Nederlandse 
Antillen.80 Uiteindelijk doet hij een beroep op art. 3 EVRM bij het EHRM en stelt dat ‘his life sentence 
was de jure and de facto irreducible’.81 Ondanks dat Curaçao, in tegenstelling tot Nederland, wel een 
herbeoordelingsmechanisme heeft, kan dit evenwel niet tot vrijlating leiden. Murray lijdt namelijk 
aan psychische stoornissen, hetgeen met zich meebrengt dat er een recidivegevaar bestaat. Hierdoor 
is er uiteindelijk voor hem geen enkel perspectief op vrijlating. Desondanks oordeelt het EHRM dat 
het herbeoordelingsmechanisme van Curaçao in lijn is met de Vinter-toets82 en daarmee voldoende 
om het verzoek van Murray in 2013 af te wijzen.  
De zaak wordt vervolgens doorverwezen naar de Grote Kamer van het EHRM voor een 
heroverweging. Deze concludeert unaniem dat art. 3 EVRM is geschonden. Volgens het Hof bevond 
de inmiddels overleden Murray83 zich in een typische ‘’Catch 22’ situatie: de staat weigert iemand 
gratie te verlenen vanwege zijn psychische toestand, maar diezelfde staat weigert een psychiatrische 
behandeling. Het argument van de staat dat er een mogelijkheid is tot herbeoordeling ‘was nothing 
but a foregone conclusion’.84 De beslissing houdt dus kort gezegd in dat levenslanggestraften van wie 
bij voorbaat vaststaat dat zij zonder medische, psychologische of psychiatrische hulp geen kans 
maken ooit vrijgelaten te worden, hulp moeten krijgen om zich te verbeteren.85  
In reactie op deze jurisprudentie presenteerde staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff in 
juni een beleidswijziging over de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.86 In de kern 
wordt voorgesteld tot een periodieke toetsing na 25 jaar. Daarbij zal onder meer een oordeel worden 
gegeven over de persoonlijkheidsontwikkeling en zal een inschatting worden gemaakt van 
gewelddadig gedrag. Aan de hand daarvan zal door een (nog op te richten) adviescollege een advies 
worden uitgebracht aan de Staatssecretaris of de levenslanggestrafte in aanmerking komt voor 
activiteiten gericht op re-integratie. Alhoewel dit in ieder geval zorgt voor een periodieke toetsing, 
slaagt de Staatssecretaris er met dit plan voorts niet in de tenuitvoerlegging van de levenslange 
gevangenisstraf EVRM-proof te maken.87 De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
laat zich kritisch uit over het voorstel in een brief aan de Staatssecretaris.88 Ook de Raad voor de 
Rechtspraak stelt dat het aan de wetgever is om de wetgeving of beleid aan te passen. Met het 
huidige voorstel wordt inbreuk gemaakt op de bevoegdheid van de rechter om te beslissen over een 
straf.89  Het is daarom de vraag of rechters hier genoegen mee nemen, gezien het feit dat Dijkhoff de 
beleidswijziging voorstelde om te voorkomen dat rechters de levenslange gevangenisstraf nooit 
meer opleggen.  
De Hoge Raad laat de beslissing of de levenslange gevangenisstraf van viervoudig moordenaar Faig B. 
gehandhaafd moet worden dan ook aan tot het najaar van 2017 in afwachting van verdere politieke 
besluitvorming. Zij oordeelt evenwel dat een levenslange gevangenisstraf niet kan worden opgelegd 
indien niet reeds ten tijde van de oplegging duidelijk is dat er na verloop van tijd een reële 
mogelijkheid tot herbeoordeling van de levenslange gevangenisstraf bestaat, die in de daarvoor in 

                                                           
78 https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Levenslang  
79 EHRM (GK) 26 april 2016, 10511/10 (Murray/Nederland). 
80 Idem, r.o. 21.  
81 Idem, r.o. 91.  
82 Zie noot 4  
83 Zijn nabestaanden zetten de zaak bij het Hof voort.  
84 EHRM (GK) 26 april 2016, 10511/10 (Murray/Nederland), r.o. 20.  
85 W. van Hattum, ‘De beleidswijziging levenslange gevangenisstraf’, NJB 2016/1233.  
86 Kamerstukken II 2015/16, 29279, 325.  
87 Zie voor een uitgebreidere uiteenzetting: W. van Hattum, ‘De beleidswijziging levenslange gevangenisstraf’, NJB 
2016/1233.  
88 https://www.rsj.nl/actueel/persberichten/advieslevenslang2016.aspx?cp=60&cs=15850  
89 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tweede-
Kamer-praat-over-aanpassing-levenslang.aspx 
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aanmerking komende gevallen kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) 
invrijheidstelling. 90 Afgelopen 8 september vond er een plenaire vergadering van de Tweede Kamer 
plaats over de betreffende kwestie.91 Vooral de linkse partijen vinden dat niet de Staatssecretaris, 
maar een onafhankelijke rechter moet bepalen of er mag worden deelgenomen aan re-
integratieactiviteiten na 25 jaar. Aan deze re-integratie zou zelfs veel eerder gewerkt moeten worden 
zodat er misschien na 25 jaar al kan worden gekeken of iemand daadwerkelijk vrijgelaten mag 
worden. 
Gratie is op dit moment dus de enige manier tot verkorting van een levenslange gevangenisstraf en 
daarmee is er nauwelijks een uitzicht op vervroegde vrijlating. Concluderend kan er daarom worden 
gesteld dat Nederland nog steeds niet voldoet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Desondanks is er met de nieuwe rechtspraak van het EHRM en de Hoge raad 
maar ook de voorgenomen beleidswijziging van Staatssecretaris Dijkhoff schot in de zaak gekomen. 
Het is nu aan de volksvertegenwoordiging om tot een goede wettelijke regeling te komen. 

                                                                                

                                                           
90 HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325.  
91 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2015-2016&nr=109&version=2  
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Weldoordacht politieoptreden 
Door: Cayen Paalhaar92 
 
In dit artikel wordt kort stilgestaan bij enkele waarborgen die gelden bij het gebruik van geweld en in 
het bijzonder het gebruik van vuurwapens door politieambtenaren. Actueel is de campagne van de 
politie omtrent het dragen van nepwapens op straat, waarbij jongeren het gevaar lopen als 
vuurwapengevaarlijke verdachte te worden behandeld. Ook wordt enige casuïstiek behandeld om 
aan te tonen dat politieambtenaren in het heetst van de strijd voor ingewikkelde keuzes kunnen 
worden gesteld, waarvan zij de gevolgen niet of nauwelijks in kunnen schatten.  

 
Rapport ‘Verantwoord politiegeweld’ 
De Nationale Ombudsman heeft in 2013 een rapport uitgebracht met als onderwerp verantwoord 
politiegeweld.93 De meeste van de circa 100 klachten die de Nationale ombudsman per jaar over 
politiegeweld ontvangt, gaan over het optreden van politiemensen op straat bij aanhoudingen. Over 
het algemeen wordt het optreden van de Nederlandse politie gekenmerkt door terughoudendheid 
met geweld. De meeste van de klachten worden ongegrond verklaard, of er wordt naar een oplossing 
gezocht door partijen het gesprek aan te laten gaan.  
Het belang van verantwoord politiegeweld zit hem in de bescherming van de integriteit van 
personen. Juist omdat de politie het geweldsmonopolie uitoefent, is het van belang dat dit optreden 
wordt verantwoord en getoetst. Politieambtenaren moeten zichzelf alvorens geweld te gebruiken 
vragen stellen, waaronder: wat is de beste manier om op te treden? Had er gekozen kunnen worden 
voor een ander, minder ingrijpend middel? Moet er gekozen worden voor een escalerende of de-
escalerende aanpak? Hoe dien ik dit te communiceren?94 Het geweldgebruik moet binnen de 
gestelde wettelijke kaders blijven en professioneel plaatsvinden, met name de Ambtsinstructie 
politie, Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.  
 

Twistpunten 
Er is een gebrek aan vertrouwen en onzekerheid bij politiemensen. Zij krijgen naar eigen zeggen 
onvoldoende fysieke, sociale en mentale vaardigheden aangeleerd en hebben onvoldoende 
vertrouwen in hun omgeving, omdat ze niet altijd voldoende bekend zijn met hun collega’s en de 
plaats waar ze ingezet worden. Ze weten daardoor niet altijd waar ze van op aan kunnen. Zijn de 
meeste politiemensen dus wel voldoende uitgerust om op straat tot professioneel en behoorlijk 
geweldgebruik te komen? 

                                                           
92 Cayen Paalhaar is masterstudent Strafrecht. 
93 Rapport ‘Verantwoord politiegeweld’ – Nationale Ombudsman, 2013/055, 2 juni 2013, hierna: Rapport 2013/055. 
94 Rapport 2013/055, p. 1. 
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Daar komt nog bij dat zij het idee hebben dat het gezag van de politie bij de burger is afgenomen. De 
samenleving vraagt volgens hen om een daadkrachtige politie, maar wanneer de politie een keer 
echt daadkrachtig is roept dit weerstand op. Door deze ‘assertieve levensstijl’ van beide kanten 
escaleren situaties waardoor de politie, desnoods met geweld, moet optreden.95  
 
Het is van belang dat de politie leert van het gebruikte geweld. De Nationale ombudsman komt tot 
de conclusie dat reflectie nauwelijks plaats vindt en politiemensen elkaar niet snel aanspreken op 
elkaars optreden. De procedure na gebruik van geweld door de politie wordt door de politiemensen 
vaak ervaren als een onzekere periode, waardoor de betreffende medewerker soms lange tijd niet 
weet waar hij aan toe is.96 Deze omstandigheden brengen risico’s voor zowel de burger als 
politiemensen zelf met zich mee: het levert incidenten op waarbij geweld onvoldoende professioneel 
is toegepast, of juist situaties waar onterecht géén geweld is gebruikt.97  
 

Verantwoording van geweldgebruik 
Wat mag de burger in redelijkheid van de politie verwachten? Getoetst wordt of het geweld 
rechtmatig was. Toetsing aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit maakt formeel 
deel uit van de rechtmatigheidstoets, maar geschiedt in de praktijk vaak marginaal. Voor de burger is 
het veel belangrijker of het optreden behoorlijk was en of er sprake was van verantwoord en 
professioneel politieoptreden.98 Een agent die intimiderend of beledigend zijn rol vervult, schept 
behoorlijkheidsproblemen, ook al staat hij volledig in zijn recht.99 Het uitgangspunt is de ultimum 
remedium gedachte, namelijk dat het gebruik van geweld zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 
De politieambtenaar moet zich steeds afvragen of de risico’s en de gevolgen van het geweldgebruik 
nog wel evenredig zijn met het te bereiken doel. Daarnaast moet het doel niet met een ander, 
minder ingrijpend middel kunnen worden bereikt, terwijl van het gekozen middel bovendien op de 
minst ingrijpende wijze gebruik moet worden gemaakt (dubbele subsidiariteit).100  
 
Het gebruik van een vuurwapen is op grond van de Ambtsinstructie101 slechts geoorloofd door een 
geoefend ambtenaar, om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed vuurwapen bij zich heeft en dit tegen 
personen zal gebruiken, of die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige 
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of 
veroordeeld wegens het plegen van een ernstig misdrijf. Er moet sprake zijn van acuut gevaar voor 
de veiligheid van politieambtenaren, de betrokkene of derden, dan wel een levensbedreigende 
situatie. Dit kan bijvoorbeeld hevig fysiek verzet bij de aanhouding zijn, gericht tegen 
politieambtenaren. Er dient geen minder ingrijpend middel meer voor handen te zijn en er moet 
eerst een vordering/bevel worden gegeven (indien aan de orde) en een waarschuwing.102 
Minder ingrijpend dan schieten is het richten van een vuurwapen. Ook dit is echter een zwaar 
geweldsmiddel, waarvan behoedzaam gebruik moet worden gemaakt. Dit mag bijvoorbeeld aan de 
orde komen als iemand, ondanks vordering en waarschuwing zijn handen niet laat zien.  
 
Wanneer het aanwenden van het geweld lichamelijk letsel van meer dan geringe betekenis, dan wel 
de dood heeft veroorzaakt, wordt de officier van justitie binnen 48 uur in kennis gesteld van de 
geweldsmelding. Dit gebeurt ook als gebruik is gemaakt van een vuurwapen en daarmee één of meer 

                                                           
95 Rapport 2013/055, voorwoord en p. 16. 
96 Rapport 2013/055, p. 5. 
97 Rapport 2013/055, p. 3. 
98 Rapport 2013/055, p. 1. 
99 Rapport 2013/055, p. 17. 
100 Rapport 2013/055, p. 18. 
101 Ambtsinstructie politie, Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar, Besluit van 7-5-2007, Stb. 
2007, 174. 
102 Rapport 2013/055, p. 65. 



21 
 

schoten zijn gelost. Ook wordt de Rijksrecherche ingezet om de desbetreffende politieambtenaar te 
horen, met als doel een zo ‘zuiver’ mogelijk beeld te krijgen van wat zich heeft voorgedaan.103 

 
Voorbeelden 
Dan nu enkele voorbeelden van situaties uit de rechtspraak en een klachtbehandeling van de 
Nationale ombudsman, om een beeld te schetsen van de problematiek en de vage grenzen bij het 
gebruik van vuurwapens door politieambtenaren. 
 
HR 6 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2956 
De politie heeft bij aanhouding van een verdachte in strijd gehandeld met art. 7 van de 
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren door 
bij die aanhouding gebruik te maken van vuurwapens. Verdachte had immers voordat hij 
wegvluchtte zijn rijbewijs aan de verbalisanten getoond, waardoor zijn identiteit bij de verbalisanten 
bekend was. De verbalisanten hebben niet geschoten ter afwending van dreigend gevaar. Zij hebben 
de verdachte, nadat hij met een personenauto op een verbalisant was ingereden, immers 
(achter)nageschoten.  
 
Rapport 22 mei 2006, 2006/190 Nationale Ombudsman104 
De zoon van verzoekers is in 2000 kort na confrontatie met politieambtenaren te komen overlijden. 
Zij klagen dat de politieambtenaren niet voldeden aan de eisen van bekwaamheid tot het ter 
beschikking hebben van een vuurwapen en ten onrechte hun vuurwapens hebben gebruikt.  
 
De zoon heeft tegen de verplichte rijrichting ingereden met een auto, zonder de verlichting aan te 
hebben. Voordat de politieambtenaren de zoon zagen rijden hadden zij een melding gekregen van 
inbraken en vanwege de verkeersgedragingen van de bestuurder kregen zij de indruk dat de 
inzittenden van de auto wat met deze melding van doen hadden. Dit vermoeden werd versterkt 
doordat bij aanspreken de bestuurder handschoenen bleek aan te hebben. Hierop heeft een 
verbalisant laten weten de bestuurder als verdachte te willen aanhouden door hem beet te pakken. 
Het zich schuldig maken aan de genoemde verkeersgedragingen in combinatie met een weinig 
specifieke melding dat er zojuist inbraken hadden plaatsgevonden, levert onvoldoende aanwijzingen 
op om een redelijk vermoeden van schuld van de bestuurder aan de inbraak te rechtvaardigen. In 
zoverre heeft de politie niet juist gehandeld.  
Ten aanzien van het vuurwapengebruik wordt het volgende overwogen. Het staat vast dat de 
politieambtenaren de bestuurder als verdachte hebben willen aanhouden en dat hij zich kennelijk 
daaraan heeft willen onttrekken. Er was echter onder de omstandigheden van dit geval geen sprake 
van een verdenking jegens verzoekers zoon wegens het plegen van een ernstig misdrijf, dat 
bovendien moet worden aangemerkt als een grove aantasting van de rechtsorde. Gelet hierop waren 
de ambtenaren niet bevoegd hun vuurwapen te gebruiken. Hiermee heeft de politie het grondrecht 
op onaantastbaarheid van het lichaam geschonden. De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.  
De klacht werd gegrond verklaard op het punt van de bekwaamheid van betrokken ambtenaren, 
wegens strijd met het vereiste van professionaliteit en op het punt van het gebruik van het 
vuurwapen, wegens strijd met het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam. 
 
Rapport 2010/273105 
De verzoeker klaagt er onder andere over dat politieambtenaren hem onterecht hebben 
aangehouden en hem niet op zorgvuldige wijze hebben aangehouden door de aanhouding met veel 
machtsvertoon te laten plaatsvinden. 
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De Nationale ombudsman realiseert zich dat toepassing van de ‘autoprocedure’ bij de aanhouding 
van verzoekers een grote impact op hem heeft gehad. De omstandigheid dat bij de uitvoering van 
een autoprocedure vele politieambtenaren zijn betrokken, zijwegen worden afgezet en meerdere 
politieambtenaren hun vuurwapens gericht houden op de verdachte, maakt deze wijze van 
aanhouding tot een ingrijpende. Het dient echter niet uit het oog te worden verloren dat de 
autoprocedure tot doel heeft om omstanders en betrokken politieambtenaren bescherming te 
bieden bij de aanhouding van een (potentieel) gevaarlijke verdachte. In dit geval waren er meldingen 
over verzoeker bij de politie binnengekomen van bedreiging en mogelijk vuurwapenbezit. In het 
besluitvormingsproces over de aanhouding van verzoeker heeft een rol gespeeld dat verzoeker een 
bekende van de politie is, dat verzoeker mogelijk een incasso-praktijk in de onderwereld runt en dat 
hij bekend staat als geweldpleger. Deze feiten acht de Nationale ombudsman van belang bij de risico-
inschatting die de politie moest maken. Hierbij dient ruimte te zijn voor de politie-professionals om 
hun eigen afweging te maken. De klacht over de onderzochte gedraging is niet gegrond. 
 

Actualiteit 

De politie rukt tientallen keren per week uit voor wapens die uiteindelijk nep blijken te zijn. Sommige 
speelgoedwapens zijn voor agenten niet van echt te onderscheiden, zeker van een afstand gezien. De 
politie ziet iemand met z’n wapen in zijn handen als vuurwapengevaarlijke verdachte en agenten 
moeten ze dan ook zo behandelen. Als een agent vervolgens op een tiener richt met zijn wapen, 
heeft dit voor beide grote impact. Als degene met het nepwapen vervolgens niet luistert naar de 
aanwijzingen van de agent is deze genoodzaakt om zijn wapen te gebruiken. Zo loopt een jongere 
met een speelgoed of nepwapen dus het risico te worden neergeschoten. Nepwapens mogen wel 
worden verkocht, als ze maar aan Europese regels voldoen. Wat echter niet mag in Nederland is met 
zo’n nepwapen een dreigende situatie veroorzaken. De campagne van de politie is vooral bedoeld 
om jongeren erop te wijzen dat het niet verstandig is om met nepwapen op straat rond te lopen. Ze 
beginnen nu met de campagne, omdat kinderen met speelgoedwapens terugkomen van vakantie in 
het buitenland.106 
 

Conclusie 
Het gebruik van wapens door politieambtenaren betreft spelen met vuur. Zij hebben zich te houden 
aan uitgebreide waarborgen en kunnen grootse gevolgen teweegbrengen bij onverantwoord gebruik. 
Helaas vinden er ook in Nederland situaties plaats waarbij vuurwapens als ultimum remedium 
moeten worden ingezet door politie. Laten we in ieder geval zorgen dat de jongeren van Nederland 
zichzelf niet in gevaar brengen, omdat ze zo nodig met een nepvuurwapen over straat moeten 
paraderen. Zo kan het vuur bewaard worden voor het echte kwaad. 
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