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AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2019 
 

 Rb Hof Totaal 
    

2019 1414 1448 2862 
2018 1075 1312 2387 
- - - - - - - - - - - - 

2014 234 384 618 
2013 335 133 468 

 
Amsterdam: hoofdzaak met wietzaak 
Den Haag: beroepsverbod  



AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2019 
 
Niet-ontvankelijkheid 
Gevolgen vormverzuimen 
DNA bewijs, bezwaar en ontwikkeling 
Witteboordencriminaliteit 
Veel voorkomende criminaliteit 
Bizarre en zware zaken 
Procedurele zaken 
Kernroljurisprudentie 
Missers en toppers Den Haag 
Missers en toppers Amsterdam 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:3520 
Mr C. Maat (Amsterdam) 
 
665 gram hennep 
Afkomstig van 4 planten 
 
ECLI:NL:HR:2011:BO4015 
Richtlijn Aanwijzing Opiumwet 
 
Nu verklaring verdachte niet wordt weerlegd, heeft 
officier van justitie in strijd met richtlijn vervolgd  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:3514 
Mr W.H. Jebbink (Amsterdam) 
 
Ik ben een opiumboy. Jij weet niet wat ik allemaal 
heb. Bekeuring wordt betaald met opium. 
 
Zogenaamd sisverbod in artikel 2.2a APV 
 
Proefproces in ECLI:NL:RBROT:2018:10493 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
Uitlatingen verdachte worden beschermd door 
recht op vrijheid van meningsuiting 
 
Beperking vrijheid van meningsuiting kan alleen bij 
wet in formele zin en niet bij APV 
 
Nu artikel 2.2a APV niet meer wordt gehandhaafd, 
strijd met gelijkheidsbeginsel 
 
Niet-ontvankelijkheid 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:788 
Mr S. Jaasma (Amsterdam) 
 
Artikel 36 Sv procedure in 2015 
 
Wanneer hoofdverdachten worden vrijgesproken, 
dan wordt zaak verdachte geseponeerd 
 
Vrijspraak hoofdverdachten voor mensenhandel en 
vervolging verdachte voor ontucht 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
Aangeefster kan woning gedetailleerd beschrijven 
Bewijs dat meisje in woning is geweest 
 
Aangeefster weet details van verdachte 
Bewijs dat meisje verdachte heeft gekend 
 
Aangeefster heeft derden vertelt over gebeuren 
Bewijs dat gebeuren heeft plaatsgevonden 
 
240 uur (onder aftrek van 2 dagen) 
Van Benthem, Janssen en Voetelink  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1204 
 
Minderjarige met IQ van 63 poogt opnamen van 
kleedhoekje in zwembad te maken 
 
Wijkagent brengt telefoon terug, maant verdachte 
en zegt dat hogerhand niet wenst te vervolgen 
 
Volgt binnen twee weken brief over vergissing, 
dagvaarding en veroordeling door rechtbank 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
Beslissing vervolging leent zich in zeer beperkte 
mate voor inhoudelijke rechterlijke toetsing 
 
Uitzonderlijk geval dat gerechtvaardigd vertrouwen 
is gewekt dat niet vervolgd zou worden 
 
Gezien IQ van verdachte, teruggave telefoon, ver-
manende woorden en zwembadontzegging 
 
Niet relevant dat recherche niet wenste te vervol-
gen en officier van justitie wel wilde vervolgen  



NIET-ONTVANKELIJKHEID 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:5262 
Mr A.J. Hardonk (Amsterdam) 
 
Van december 2013 tot medio februari 2014 hen-
nepkwekerij met circa 9.100 planten 
 
Uit vaste rechtspraak Hoge Raad volgt dat over-
schrijding niet tot niet-ontvankelijkheid leidt 
 
Geen plaats voor voorwaardelijke gevangenisstraf 
 
180 uur  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:3871 
Mr A.M. Seebregts (Rotterdam) 
 
Amsterdam, 8 februari 2019 
Twee mannen stappen in bestelbus 
Een van mannen blijkt holster te hebben 
Glock uur later op 85 meter van aanhouding 
 
Verweer 1: geen redelijk vermoeden schuld 
Verweer 2: geen toestemming DNA-afname 
  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Rechtbank: 
 
Redelijk vermoeden van schuld wordt marginaal 
getoetst en snel aangenomen 
 
Bevel wel gegeven, maar niet in dossier 
Twijfel over toestemming DNA-afname 
 
Rechtsgevolgen vallen binnen 359a Sv en niet bin-
nen strikte waarborgen DNA-onderzoek 
  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Raadsman geeft niet aan welk belang is geschaad 
en welk nadeel verdachte heeft geleden 
 
Ingeval verdachte afname door agent had gewei-
gerd, was DNA door arts afgenomen 
 
Van rechtens te respecteren nadeel voor verdachte 
is verder niet gebleken 
 
5 maanden 
Nijssen, Voetelink en Moussaoui  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:5626 
Rigorette van Riet (Amsterdam) 
 
Aangever ziet zijn gestolen fiets op Marktplaats 
Agenten bellen officier van justitie voor machtiging 
 
In dossier geen schriftelijk bevel pseudokoop 
Onherstelbaar vormverzuim ex artikel 359a Sv 
 
Niets concreets over belang voorschrift, ernst ver-
zuim en nadeel voor verdachte  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Geen opzet want EUR 165 niet zodanig laag dat 
verdachte wist dat fiets van misdrijf afkomstig was 
 
Schuld daar verdachte alleen voornaam verkoper 
weet en transactie op straat plaatsvond 
 
Omstandigheid dat fiets niet voorkwam op www . 
stopheling . nl doet daar niet aan af 
 
In 2015 en 2017 veroordeeld voor diefstal... 
  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Is schuldheling soortgelijk aan diefstal? 
 
Artikel 43b Sr geeft soortgelijke feiten aan 
 
Opzetheling en gewoonteheling zijn wel soortgelijk 
aan diefstal, maar schuldlening niet 
 
Bij keuze taakstraf speelt mee dat verdachte zorg-
taken van vader met staf kan combineren 
 
40 uur  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1942 
 
Laan van Nieuw Oost Einde 
Bestuurder met telefoon tegen oor 
Persoon komt voor ter zake Opiumwet 
 
Vordering tot uitlevering van drugs 
Kijk maar, ik heb niets bij mij 
Beginnen met kofferbak 
 
Henneplucht, vuilniszak en papiertje met adres...  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Verweer 1 - Afwijkende verklaring getuige 
 
Getuige geeft bij raadsheer-commissaris aan an-
ders te hebben verklaard dan geverbaliseerd 
 
Verbalisant zegt daarop: "Spannend, ik heb daar 
geen verklaring voor" 
 
Weliswaar geeft gang van zaken te denken, maar 
daarmee geen niet-ontvankelijkheid 
  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Verweer 2 - Onrechtmatige bewijsvergaring 
 
Opmerking over "persoon komt voor ter zake Opi-
umwet" onvoldoende grond 
 
Opmerking "kijk maar, ik heb niets bij mij" geen uit-
drukkelijke toestemming tot doorzoeking 
 
Vormverzuim in zin van artikel 359a Sv... 
  



GEVOLGEN VORMVERZUIMEN 
 
Schending artikel 8 EVRM 
 
Met constatering kan niet worden volstaan, omdat 
daarmee ernst verzuim niet wordt gecompenseerd 
 
Bewijsuitsluiting als krachtige stimulans om verge-
lijkbare ernstige vormverzuimen te voorkomen 
 
Vrijspraak 
 
Bouritius, Van Walree en W.M. Limborgh  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:5627 
Mr R.M.F.F. Ketwaru (Amsterdam) 
 
22 januari 2019 
 
01.00 uur vader komt terug van werk 
01.40 uur dochter komt terug van werk 
 
Uit steeg naast garage komen NN1, NN2 en NN3 
NN2 pakt wapen van NN1 en slaat raam in 
  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
Dochter wordt wakker van geluid en ziet NN1 met 
bivakmuts van zoldertrap naar beneden komen 
 
NN1 wil niet verklaren wie NN2 en NN3 zijn 
Op bevroren sloot bivakmuts gevonden 
 
DNA verdachte en onbekende op bivakmuts 
GSM, GPS en OVC-gesprekken 
 
Bivakmuts is van mij, maar mogelijk heeft ander bi-
vakmuts gedragen...  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
Verklaring kan niet als volstrekt onaannemelijk ter-
zijde worden geschoven, met name daar ook DNA 
van ander persoon is gevonden 
 
Uit GSM, GPS en OVC-gesprekken blijkt dat ver-
dachte NN1 kent en keer in buurt woning is ge-
weest, maar onvoldoende reden gevend 
 
EUR 200 (onder aftrek) voor hennep 
Groenendaal, Berkhout en Vaandrager 
  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:7508 
Mr J.W.F. Menick (Amsterdam) 
 
Amsterdam, 10 augustus 2017 
Overval op tweedehands elektronicawinkel 
 
Bedreigd medewerkers met busje pepperspray 
Trekt tas uit handen en gooit tas naar achteren 
 
Spuit en laat busje pepperspray achter 
  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
DNA-afname naar aanleiding TCI-melding 
42 miljoen keer waarschijnlijker 
 
Verdachte: mogelijk heb ik busje pepperspray keer 
vastgehouden tijdens opname videoclip 
 
Rechtbank: geen aannemelijke verklaring nu busje 
pepperspray geen alledaags voorwerp is 
 
15 maanden (waarvan 10 voorwaardelijk) 
Fruytier, Eggink en Geradts  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:1837 
Mr M. van Viegen (Amsterdam) 
 
DNA-bezwaarschrift 
 
Hoger beroep ingesteld tegen veroordeling kinder-
rechter tot 30 uur voor diefstal 
 
Minister wil wet wijzigen en daardoor is bevel DNA-
afname disproportioneel 
  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:2096 
Mr N. el Farouqui (Amsterdam) 
 
Veroordeeld tot 14 uur voor mishandeling 
 
Verdachte heeft transactie aanvaard, taakstraf ver-
richt, maar schadevergoeding niet tijdig voldaan 
 
Gezien voorgaande en blanco strafblad DNA ver-
oordeelde niet van belang voor strafvordering 
 
Vergelijk: ECLI:NL:RBDHA:2016:11383  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:10317 
Veroordeeld voor valsheid in geschrifte 
 
DNA, tenzij: 
- aard misdrijf 
- bijzondere omstandigheden geval 
 
Wetgever noemt daarbij meineed, schuldheling, 
verduistering en valsheid in geschrifte 
  



DNA BEWIJS, BEZWAAR EN ONTWIKKELING 
 
Inmiddels vijftien jaar verder en DNA-techniek 
heeft ontwikkeling doorgemaakt 
 
DNA relevant bij elk misdrijf waarbij stoffelijke ob-
jecten worden gebruikt of menselijk contact is 
 
Momenteel DNA eigenlijk alleen niet van betekenis 
bij omissiedelicten 
 
Bezwaar ongegrond  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11385 
 
Plaatsvervangend hoofdofficier functioneel parket 
Duyvendak en Smits arrondissementsparket 
 
Hoge Raad wijst Rechtbank Den Haag aan voor 
zover Openbaar Ministerie bij die rechtbank ver-
volging en berechting nodig oordeelt 
 
Mr A.H.J. Saes (Amsterdam): kunt u mij vertellen 
wie nieuwe zaaksofficier wordt?  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
Dit is niet onze beslissing, maar beslissing leiding 
Openbaar Ministerie Den Haag 
 
Wij zijn plaatsvervangend officier van justitie te 
Den Haag en zo honderd procent Haags 
 
Hoogst onwaarschijnlijk dat Openbaar Ministerie 
ontvankelijk wordt verklaard, want geen uitvoering 
gegeven aan beschikking Hoge Raad 
  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
Bezwaarschrift tegen dagvaarding gegrond en stelt 
verdachte buiten vervolging 
 
Beslissing vervolging moest door Openbaar Minis-
terie Den Haag worden genomen 
 
Recht vervolging kan niet herleven met andere 
zaaksofficieren, want niet-ontvankelijkheid treft 
Openbaar Ministerie als geheel 
 
Du Pon, Wijnnobel en Mulder  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:2457 (zes uitspraken) 
 
Evenementencomplex Go Planet te Enschede van 
Willem Endstra en Klaas Hummel 
 
Hummel verkoopt voor EUR 2,5 aan ex-vrouw 
Ex-vrouw verkoopt voor EUR 8,0 aan Twentenaren 
 
Uiteenlopende taxaties met diverse aannamen, 
waardoor taxaties niet vals en prijs niet onzakelijk 
  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:2492 (zes uitspraken) 
KPMG-gebouw te Amstelveen 
 
Volledige vrijspraak voor alle verdachten 
 
Geen onzakelijke transacties, waarvan zelfs be-
doeling was om die voor te leggen 
 
KPMG zelf schikte in 2017 voor EUR 8 miljoen en 
betaalde ook vermeende belastingschuld 
  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:2648 
Mr W.H. Jebbink (Amsterdam) 
 
Op 15 augustus 2017 beklaagt verdachte zich over 
beslag op twee telefoons 
 
Op 29 november 2017 verklaart rechtbank beklag 
gegrond en gelast teruggave 
 
Op 9 januari 2018 weigert officier van justitie te-
ruggave wegens lopend onderzoek  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
Verdachte medewerker JC Zaanstad die tegen be-
taling telefoons en wiet smokkelde 
 
Primair: niet-ontvankelijkheid, want wettelijk sys-
teem in kern geraakt door uitspraak rechter tot te-
ruggave te negeren 
 
Subsidiair: bewijsuitsluiting, want onderzoek ver-
richt na last tot teruggave en daarmee onrechtma-
tig en zelfs strafwaardig (verduistering) 
 
En anders strafvermindering...  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
Geen niet-ontvankelijkheid, want dit gevolg slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen 
 
Wel bewijsuitsluiting, met kanttekening dat er meer 
bewijs is dan gegevens uit telefoon 
 
Geen strafvermindering, want vormverzuim inmid-
dels gecompenseerd door bewijsuitsluiting 
 
12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) 
Overbosch, Sipkens en Laanen  



WITTEBOORDENCRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:5407 
Onder invloed op 1 oktober 2016 (= 935 µg/l) 
Onder invloed op 27 februari 2017 (= 1.135 µg/l) 
 
Uitkomst tegenonderzoek wijkt wezenlijk af 
Verwijzing van enkelvoudig naar meervoudig 
 
Verdachte blijkt bij NFI te werken... 
 
12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) 
Beroepsverbod voor 3 jaar  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:3036 
 
Amsterdam, 14 augustus 2018 
Aangever hoort geluid van vallende fiets 
 
Ziet verdachte over motorkap auto liggen 
Schade zou circa EUR 1.200 bedragen 
 
Enkele feit dat verdachte dronken aan verkeer 
deelnam betekent niet dat hij bewust aanmerkelijke 
kans heeft aanvaard dat hij auto zou beschadigen  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1798 
 
Badhoevedorp, 5 oktober 2017 
Verdachte mag Ford Mustang parkeren 
 
Kon ogen niet geloven, meteen verheugd en ging 
met slippende banden donuts draaien 
 
Verliest macht over stuur, botst tegen Porsch Pan-
amera die weer tegen andere auto's komt 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Op verklaring van verdachte dat gedrag stupide 
was valt niets af te dingen 
 
Kans op beschadigen auto's groot gezien gestunt, 
gladde wegdek en nabijheid auto's 
 
Niet bewezen dat verdachte aanmerkelijke kans op 
beschadiging/vernieling heeft aanvaard 
 
Voor aanvaarding van die aanmerkelijke kans ont-
breekt bij gerechtshof namelijk overtuiging  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2502 
 
Werkzaam als portier bij café 
Geroepen om aangever uit café te verwijderen 
 
Verdachte gaat naar binnen en haalt jas aangever 
Aangever schreeuwt en wil verdachte slaan 
 
Verdachte geeft twee schoppen tegen onderli-
chaam en... derde schop tegen billen 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Advocaat-generaal: twee eerste schoppen waren 
zelfverdediging en derde schop mishandeling 
 
Raadsman: niet gebleken van pijn of letsel 
 
Gerechtshof: inderdaad, niet gebleken dat aange-
ver pijn heeft geleden of letsel is toegebracht 
 
Vrijspraak, zeker daar uit camerabeelden blijkt dat 
laatste trap geringe kracht moet hebben gehad 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2529 
 
Verdachte zou aangever tijdens werkzaamheden 
constructiebedrijf hebben geslagen en geschopt 
 
Ter plaatse gekomen politie neemt waar dat aan-
gever angstig overkomt 
 
In dossier foto's van aangever met bult op hoofd en 
verdikkingen op armen  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Verklaringen aangever en verdachte staan lijnrecht 
tegenover elkaar 
 
Hoewel aangever spreekt over getuigen, blijkt nie-
mand voorval te hebben waargenomen 
 
Juist in zaken als deze is overtuigend steunbewijs 
noodzakelijk en dat is er niet 
 
Vrijspraak 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2301 
 
Uit beelden blijkt dat verdachte geweldshandelin-
gen heeft gepleegd, terwijl in zijn nabijheid even-
eens door anderen werd gevochten 
 
Echter, uit dossier volgt niet dat verdachte met een 
of meer anderen daadwerkelijk heeft samenge-
werkt in zin van artikel 47 Sr 
 
Dat andere verdachte familielid is volstaat niet  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:861 
Politie - Niet Betreden - Politie 
 
Afzetlint met tekst Politie - Niet Betreden - Politie 
kan niet gelijk worden gesteld aan bevel als be-
doeld in artikel 124 lid 3 Sv juncto 184 lid 1 Sr 
 
Handhaving orde bij ambtsverrichtingen 
 
Niet voldoen aan ambtelijk bevel 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1339 
Gebruik pepperspray 
 
Huiselijk geweld tegen zwangere vrouw 
Kapotte ruit portiekdeur en opmerking passant 
 
Vrouw met kind komt naar buiten 
Vrouw wil niets van politie weten 
 
Agenten bellen herhaald aan en forceren deur 
Zwangere vrouw, vier kinderen en slapende man  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Hebt u hulp nodig? 
Man reageert agressief 
 
Agenten gebruiken pepperspray 
Man aangehouden voor wederspannigheid 
 
Betreden woning rechtmatig 
Artikel 3 en 7 Politiewet 
 
Gebruik pepperspray niet rechtmatig 
Artikel 12a en 12b Ambtsinstructie  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Geen geval voor gebruik 
Geen waarschuwing voor gebruik 
Vereiste afstand niet in acht genomen 
 
Geen rechtmatige uitoefening bediening 
 
Verzet verdachte eerst na gebruik pepperspray 
 
Vrijspraak  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1179 
 
EUR 25 in portemonnee 
Mobiele telefoon gaat filmen 
Thuiszorgmedewerker opent lade 
 
Rechtbank: 
6 maanden (waarvan 2 voorwaardelijk) 
Verbod verzorgen in thuiszorg voor 5 jaar 
  



VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT 
 
Gerechtshof: 
 
Bij diefstal is wel ontzetting ambt mogelijk, maar 
niet uitoefenen bepaalde beroepen 
 
Verbod in vorm van voorwaarde doorkruist bij wet 
voorziene straffen (ECLI:NL:HR:2019:87) 
 
Erfgenamen alleen ontvankelijk bij relatie tussen 
verdenking en dood benadeelde 
 
120 uur  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1834 
PI Zuyder Bos te Heerhugowaard 
 
Morgenvroeg gaan ze je pakken 
Bekertje Suma Grill in ogen 
 
Ene oog blind en andere oog slechtziend 
 
5 jaar 
EUR 100.000 immateriële schade 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:4327 
 
Alphen aan den Rijn, 16 oktober 2016 
Verdenking rijden onder invloed 
Mee naar bureau 
 
Spuugt arrestantenverzorger in gezicht 
Kriebel in oog arrestantenverzorger 
Vermindering zicht aan oog 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Artikel 302 Sr opzettelijk zwaar letsel toebrengen 
Artikel 308 Sr schuld aan zwaar letsel 
Artikel 300 Sr mishandeling 
Artikel 267 Sr belediging 
 
Niet gebleken dat verdachte van besmetting wist of 
risico op besmetting had genomen, maar wel zeer 
onaangename fysieke ervaring 
 
160 uur, ontzegging en EUR 15.000 voor agent  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:1301 
Schakelbewijs 
 
Vondelpark (5×) 
Trap in knieholte en lauwe poep in gezicht 
 
Amstelpark (1×) 
Man rent achter vrouw aan 
 
Officier van justitie: 240 uur en voorwaardelijk 
Raadsvrouw: vrijspraak alle feiten  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Feiten 1, 2 en 3 zijn op zichzelf niet bewijsbaar 
Feiten 4 en 5 zijn op zichzelf wel bewijsbaar 
 
Modus operandi en schakelbewijs 
 
Veroordeling voor feiten 1, 2, 3, 4 en 5 
Vrijspraak voor feit 6 
 
150 uur en voorwaardelijk 
Meldplicht, behandelplicht en locatieverbod 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4432 
 
Moord op broer kroongetuige 
Voor EUR 100.000 
 
Openbaar Ministerie en verdachte 
 
Rechtbank: 20 jaar 
Gerechtshof: 28 jaar 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6382, 6416, en 6443 
 
Poging moord advocaat 
26 september 2017 te Zoetermeer 
Mr Koopman, Polman en Van Weers (Amsterdam) 
 
Afspraak potentiële cliënt voor echtscheiding 
Opvallend jong voor tien jaar huwelijk 
Advocaat wil visitekaartje pakken 
 
Tegen muur geduwd en met stanleymes gesneden  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Na kalm beraad en rustig overleg 
 
Afspraak dag tevoren gemaakt 
Telefoon voor eerst en laatst gebruikt 
Verdachte te jong om tien jaar gehuwd te zijn 
Identiteit verhuld door zwarte bril en zwarte hoed 
 
Dit maakt dat er sprake is van poging tot moord 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Tweede man: 
- komt met steker uit auto 
- loopt constant naast steker 
- wijst steker naar kantoor advocaat 
 
Naar kiosk, spreekt straatmuzikant, loopt door naar 
perron, koopt kaartje en neemt trein richting Den 
Haag Centraal (in plaats van Utrecht Centraal) 
 
Dwaalspoor  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Slachtoffer letterlijk voor leven getekend 
 
EUR 133.000 materiële schade 
EUR 22.500 immateriële schade 
Kantoor korte tijd later failliet gegaan 
 
8 jaar, 8 jaar en vrijspraak 
EUR 10.000 
EUR 22.500 
  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1532 
 
Night at the Park op 27 juni 2015 
Mitch Henriquez 
 
Waar van ander verwacht wordt dat hij terugtreedt, 
wordt van agent verwacht dat hij geweld toepast 
wanneer dit passend en noodzakelijk is 
 
Zes maanden voorwaardelijk voor DH01 
Vrijspraak voor DH02  



BIZARRE EN ZWARE ZAKEN 
 
Moeder circa EUR 1.800 
Zus circa EUR 4.400 
Zus circa EUR 4.200 
Zoon circa EUR 9.200 
Vriendin niet-ontvankelijk 
 
Affectieschade EUR 17.500 afwijzing vordering 
Shockschade EUR 20.000 niet-ontvankelijk 
Eigen schuld 25% 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:3906 
Mr V.J.M. Janszen (Haarlem) 
 
Officier van justitie beveelt beperkingen 
Raadsman dient bezwaarschrift in 
Raadkamer wijst bezwaar af 
 
Beroep bij gerechtshof mogelijk? 
 
Nee, geen beroep tegen beperkingen! 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:535 
Mr R.A. Dayala (Amsterdam) 
 
Raadkamer schorst gevangenhouding 
Verdachte overtreedt voorwaarden 
Raadkamer heft schorsing op 
 
Beroep bij gerechtshof mogelijk? 
 
Nee, geen beroep tegen opheffing schorsing! 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2101 
 
Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden 
 
Niet-naleving meldplicht reclassering 
 
Geen rechtsmiddel mogelijk (artikel 14j Sr) 
 
Voor zover geen deel andere uitspraken 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1244 
 
Niet binnen 14 dagen 
 
Gedagvaard in persoon 
Onduidelijk of verdachte is verschenen 
 
Zaak aangehouden voor bepaalde tijd 
Verdachte bij verstek veroordeeld op 8 maart 2011 
 
Hoger beroep binnen 14 dagen na 8 maart 2011  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1018 
Nietige zitting 
 
Hoewel dagvaarding in persoon is uitgereikt, kon 
van verdachte niet worden verwacht maatregelen 
te treffen om op zitting aanwezig te zijn 
 
Verbleef met rechterlijke machtiging te Almelo 
 
Vergelijk: ECLI:NL:GHDHA:2018:2014 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1868 
Mr D.W.H.M. Wolters (Hoofddorp) 
 
Raadsman: gerechtshof heeft opgedragen dat on-
derzoek naar elektronisch toezicht wordt gedaan 
 
Graag opnieuw onderzoek, omdat verdachte in-
middels verblijfadres bij vriend heeft 
 
Advocaat-generaal: reclassering geeft geen roos-
kleurig beeld van verdachte  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
Elektronisch toezicht geen optie, omdat verdachte 
geen vaste woonplaats heeft 
 
Onderbreking voor beraad in raadkamer 
 
Gerechtshof: opnieuw onderzoek naar mogelijk-
heid elektronisch toezicht 
 
Duker, De Werd en Geelhoed 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:8599 
Medeplegen moord 
 
12/06/2013 Aanhouding 
18/02/2014 Pro forma zitting 
 
Na aanvang kan dagvaarding niet meer worden in-
getrokken (artikel 266 lid 1 Sv) 
 
Verklaring einde zaak na aanvang verdraagt zich 
niet met systematiek wet (ECLI:NL:HR:2019:1472)  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:575 
 
Dagvaarding niet in persoon betekend 
 
Op 13 september 2011 veroordeling voor kraken 
Op 16 juli 2018 betekening verstekvonnis 
 
Verjaring recht vervolging (artikel 70 lid 1 sub 1 Sr) 
 
In casu na zes jaar, omdat wettelijk strafmaximum 
voor kraken niet meer dan drie jaar bedraagt  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4715 
Lionel Lalji (Amsterdam) 
 
Standaardbedrag wordt geacht met name immate-
riële schade te vergoeden 
 
Mits deugdelijk onderbouwd, kan ook bijkomende 
materiële schade worden vergoed 
 
Onder omstandigheden kan van standaardbedrag 
voor immateriële schade worden afgeweken  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:944 
Mr I.J.G. van Raab van Canstein (Amsterdam) 
 
EUR 105 voor hechtenis ex artikel 89 Sv 
EUR 2,29 voor reiskosten ex artikel 591a Sv 
 
Officier van justitie verzet zich niet tegen EUR 105, 
maar wel tegen EUR 2,29 
 
Geen pro forma, maar behandeling op zitting 
Geen EUR 280, maar EUR 550?  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
Reiskosten geen keuze verzoeker, maar gevolg 
van inverzekeringstelling 
 
Reiskosten behoren daarom voor vergoeding in 
aanmerking te komen 
 
Geding als dit geen reclame voor rechtspleging ze-
ker daar magistratuur kampt met capaciteit en ad-
vocatuur strijdt voor gefinancierde rechtsbijstand 
 
Ferdinandusse  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:12607 
Mr D.J.G. Timmermans (Leiden) 
Den Haag, 8 mei 2019 
 
Levenloze lichaam 91-jarige vrouw 
Dochter en thuiszorgmedewerkster 
112 verbindt door met verpleegkundige 
 
Huisarts gaat uit van natuurlijke dood 
Sieraden blijken te zijn verdwenen 
Patholoog concludeert misdrijf  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
Artikel 126nf Sv vordering gevoelige gegevens 
Rechter-commissaris verleent machtiging 
Artikel 2 EVRM en media-aandacht 
 
Klaagschrift rechtbank 
 
Meldkamergesprek valt onder beroepsgeheim 
Medisch beroepsgeheim is niet absoluut 
Informatie is niet zonder meer onmisbaar 
  



PROCEDURELE ZAKEN 
 
Dochter is getuige 
Thuiszorgmedewerkster is getuige 
 
Verpleegkundige kan als getuige worden gehoord 
en per vraag afweging maken 
 
Gesprek kan op schrift worden gesteld en per 
woord kan afweging worden gemaakt 
 
Toestemming nabestaanden niet relevant 
 
U-A-Sai, Loos en Neervoort  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:243 
Geen advocaat bij verhoor 
 
Advocaat heeft geen recht om, tegen wens van 
verdachte in, bij verhoor aanwezig te zijn 
 
Verdachte heeft bewust afgezien van rechtsbij-
stand en heeft bekennende verklaring afgelegd, in 
hoop dat vriendin in vrijheid zou worden gesteld 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
Inschatting door verdachte was apert onjuist, ver-
horende verbalisant had jonge verdachte daar in 
ieder geval in grote lijnen op moeten wijzen 
 
Verdachte heeft onder dwaling afstand gedaan van 
recht op rechtsbijstand waardoor bekennende ver-
klaring wordt uitgesloten van bewijs 
 
Veroordeling voor vals geld, wapen en munitie 
 
24 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk)  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:955 
 
Verstekvonnis voor diefstal van blikjes bier 
Geen verdachte en geen advocaat op zitting 
 
Uit dossier blijkt niet dat advocaat op hoogte van 
zitting is gesteld (artikel 48 Sv) 
 
Nietige zitting, want politierechter had niet zonder 
meer mogen overgaan tot inhoudelijke behandeling 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:336 (acht zaken) 
Mr J.W. Soeteman (Amsterdam) 
 
Zaak wordt verwezen naar meervoudige kamer 
Staat u verder vrij om op zitting te verschijnen 
 
Advocaat verschijnt op zitting en maakt bezwaar 
tegen vaststaande beslissing 
 
Door niet te verschijnen heeft officier van justitie 
bewust wettelijk systeem ondermijnd  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
Politierechter: niet-ontvankelijkheid 
 
Gerechtshof: vernietiging en terugverwijzing 
 
Verschijning officier van justitie was vereist, omdat 
officier van justitie onmisbare procesdeelnemer is 
 
Verwijzing kan slechts op zitting na horen stand-
punten officier van justitie en verdediging 
  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:8029 
Mr B. Kuppens (Den Haag) 
 
28/12/2014 = weigering ademanalyse 
16/03/2015 = dagvaarding ingetrokken 
14/05/2019 = behandeling verzoek 
 
Officier van Justitie: inmiddels zitting bekend 
Raadsvrouw: komt door verzoek beëindiging 
  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Doel is beëindigen van onzekere situatie 
Met bepalen zitting onzekerheid beëindigd 
 
Tijdsverloop geen grond voor beëindiging 
Verjaring beschermt verdachte tegen inactiviteit 
 
Klopt, maar wat mij betreft onbevredigend! 
  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1167 
Mr R.J. Wybenga (Rotterdam) 
 
't Koetsiertje te Delft op 5 april 1983, twaalf scho-
ten, zes doden en vier zwaargewonden 
 
Verdachte en advocaat zetten in op TBS, maar 
daarvoor is er te gericht geschoten 
 
Levenslang, geen reden voor verlof, want geen te-
rugkeer in maatschappij  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Artikel 3 EVRM maakt burgerlijke rechter bevoegd 
bij afwijzing gratie 
 
Advies van gerecht dat straf of maatregel heeft op-
gelegd is in beginsel leidend 
 
Kroon mag gratie niet gebruiken om van gerecht 
afwijkende mening te doen blijken 
 
Kroon mag alleen van advies afwijken ingeval zich 
bijzondere omstandigheden voordoen  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Uit dossier is van bijzondere omstandigheden niet 
gebleken 
 
Echter, rechter mag Kroon niet veroordelen tot ver-
lenen gratie 
 
Rechter kan Kroon wel veroordelen om op gratie-
verzoek opnieuw te beslissen 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11683 
  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:597 
Mr S.C. van Paridon (Rotterdam) 
 
Vier verdachten in trailer te Vlaardingen 
Zelfde feit, dezelfde verdenking en zelfde rol 
 
Raadsman: niet-ontvankelijkheid wegens ernstige 
schending gelijkheidsbeginsel 
 
Gerechtshof: beslissing vervolging niet genomen 
door redelijk handelend officier van justitie  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:2937 
Mr S.T. van Berge Henegouwen (Maastricht) 
 
Den Haag, 2 september 2017 om 00.15 uur 
 
Melding getuigen over horen meerdere schoten 
Getuigen zien twee mannen in auto stappen 
Politie treft vijf kogelhulzen aan 
 
Twee maanden lager meldt verdachte zich  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Op zitting ontkent verdachte iets met schietpartij te 
maken te hebben 
 
Moest zich van ander op politiebureau melden als 
schutter 
 
Kan helaas niet op details ingaan, in verband met 
zijn veiligheid 
  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Rechtbank ziet zich voor vraag gesteld of verdach-
te daadwerkelijk schoten heeft gelost 
 
Als bewijs geldt zijn verklaring alsmede verklarin-
gen van getuigen over schoten en twee mannen 
 
Getuigen geven algemeen signalement over twee 
mannen met donkere huiskleur en kleding 
 
Verklaring verdachte verschilt op diverse punten 
van verklaringen getuigen  



MISSERS EN TOPPERS DEN HAAG 
 
Verdachte blijkt datum en plaats schietpartij niet 
goed te kunnen duiden 
 
Verdachte verklaart aanvankelijk dat hij alleen was 
en lopend te zijn vertrokken 
 
Rechtbank kan zo niet buiten redelijke twijfel vast-
stellen of verdachte die schoten heeft gelost 
 
Vrijspraak 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Intercollegiaal overleg vereiste wetswijziging 
 
Verplicht rechtsgebiedenregister gekregen 
 
Geen R-en-R-praktijk meer mogelijk 
 
Kantoorgenoot ging en kwam weer terug 
 
Horloge afgedaan en nooit meer omgedaan 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:4435 
 
Amsterdam, 1 augustus 2018 rond 18.45 uur 
 
Doorgang van Smaragdplein naar Carillonstraat in 
Diamantbuurt 
 
Motoragent krijgt van collega verzoek om verdach-
te aan te houden 
 
Verdenking mishandeling (buiten heterdaad)  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Raadsman vrijspraak: 
 
Geen heterdaad, geen spoed en gelegenheid voor 
verkrijgen toestemming 
 
Verbalisanten daarmee niet in rechtmatige uitoefe-
ning bediening 
 
Nu bestanddeel delictsomschrijving niet is vervuld 
behoort vrijspraak te volgen 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Gerechtshof 20 uur: 
 
Van agent mag niet verlangd worden dat hij bij ver-
zoek collega navraag doet of aan vereisten voor 
aanhouding is voldaan 
 
Ook ingeval achteraf blijkt dat aan vereisten niet is 
voldaan brengt dit niet mee dat agent niet handel-
de in rechtmatige uitoefening bediening 
 
Juridisch en moreel verwerpelijk  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:7510 
Mr I. Baardman (Amsterdam) 
 
Feit 1 - Wederspannigheid 
Feit 2 - Belediging agent 
EUR 350 schade 
 
Officier van justitie: bewezenverklaring 
Raadsman: vrijspraak 
 
Bodycam  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Rechtbank constateert dat processenverbaal afwij-
ken van beelden bodycam 
 
Recalcitrant gedrag van vier personen in auto 
Bestuurder wil niet meewerken aan controle 
Henneplucht en schroevendraaier in tas 
 
Mafkees! 
Wat zeg jij? 
Mafkees, jij gooit mijn schroevendraaier weg! 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Ik ga speekseltestje bij je afnemen 
Jij kunt daarmee rijbewijs kwijtraken 
Stoer doen, omdat je vriendjes erbij zijn? 
Netjes blijven Pikkie, voordat je achterin zit! 
 
Agent gooit schroevendraaier paar meter achter 
zich op grond 
 
Tweede agent komt aanlopen en pakt verdachte 
vast en werkt verdachte naar grond 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Bewijsuitsluiting processenverbaal gezien discre-
pantie met beelden 
 
Vrijspraak voor wederspannigheid en ook vrij-
spraak voor belediging 
 
Mafkees wordt gezien als uiting van frustratie op 
onprofessioneel en onbetamelijk gedrag 
 
Rechtbank spreekt zorg uit over wezenlijke afwij-
kingen tussen processenverbaal en beelden 
 
Fruytier, Eggink en Odink  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:730 
 
Verdachte door rechtbank vrijgesproken van po-
ging doodslag dan wel zware mishandeling 
 
Hoger beroep officier van justitie 
 
In dit geval strijd met artikel 14 lid 5 IVBPR, omdat 
cassatie geen volwaardige instantie is 
 
Goed gevonden, maar geen gelijk gekregen  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:1274 
 
Arrest van 9 april 2019 
Vonnis van 2 februari 2016 
 
Aanwijzing Rechtsbijstand Politieverhoor 
Aanwijzing Tolken en Vertalers 
Aanwijzing Auditief en Audiovisueel Registeren 
Overtreding verbaliseringsplicht 
Overtreding pressieverbod 
Aanwijzing Vervolging Seksueel Misbruik  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Verdachte heeft verstandelijke beperking 
 
Verdachte drie keer verhoord, waarbij bekentenis 
tijdens tweede verhoor zonder advocaat 
 
Van eerste en derde verhoor wel opname, maar 
opname van tweede verhoor niet beschikbaar 
 
Nu betrouwbaarheid bekentenis niet kan worden 
getoetst wordt tweede verhoor uitgesloten 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:RBAMS:2018:7032 
 
ECLI:NL:RBAMS:2019:7161 
 
EAB-zaken 
 
Rechtbank Amsterdam maakt zich zorgen over re-
cente en ingrijpende wijzigingen in Poolse rechter-
lijke organisatie die onafhankelijkheid van rechter-
lijke instanties in dat land in gevaar brengt 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2457 
 
Michael P. en artikel 12 Sv 
Mrs D.C. Dorrestein en S. de Korte (Utrecht) 
 
Vijf leden AOT (Aanhouding Ondersteuning Team) 
Horen betrokkenen met advocaten 
 
Vermissing Anne Faber op 29 september 2017 
Geen verzet bij aanhouding op 9 oktober 2017 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Verdachte zeer strak aanpakken 
Continu onder fysieke druk houden 
Indringend naar verblijfsplaats vragen 
En er mocht met geweld worden gedreigd 
 
Armspier van bot gescheurd 
Draaien aan handboeien 
Dreigen met diensthond 
Klap in gezicht gegeven 
  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
EHRM 01/06/2010 Gäfgen v Duitsland 
 
Artikel 3 EVRM geldt ongeacht wat verdachte heeft 
gedaan en ongeacht wat wordt beoogd 
 
Geweld en dreigen met geweld ontoelaatbaar 
 
Als verdachte na aanhouding letsel heeft opgelo-
pen, moeten autoriteiten met verklaring komen 
 
Inbreuk artikel 3 EVRM mag niet onbestraft blijven  



MISSERS EN TOPPERS AMSTERDAM 
 
Gerechtshof wil niet achteraf gemakkelijk praten 
Rol leiding kan niet buiten beschouwing blijven 
Wat aan onderzoek is gedaan volstaat niet 
Strafrechtelijk onderzoek gewenst 
 
Officier van justitie wordt bevolen om alle vijf leden 
van AOT te vervolgen en opgedragen om rechter-
commissaris onderzoek te laten doen naar door 
gerechtshof geformuleerde vragen 
 
Heutink, Kortenhorst en Bruinsma  



AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2019 
 
Evaluatie graag in brievenbakje 
 
 
    Bewijs van deelname per mail 
 
    Factuur per mail 
 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0215.pdf 
 


