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DE REIKWIJDTE VAN HET NEMO TENETURBEGINSEL BUITEN DE
VERKLARINGSVRIJHEID

· Hoge Raad 19 september 2006, LJN AV1141, NJ 2007, 39

Met noot van Lonneke Stevens

Het hieronder te bespreken arrest gaat in wezen over de vraag naar de reikwijdte van het nemo tenetur-
beginsel buiten het zwijgrecht en de verklaringsvrijheid. Dit arrest bevestigt dat het nemo teneturbeginsel
in die ruime betekenis de verdachte weinig bescherming biedt. Wél lijkt de Hoge Raad in zijn overweging
ruimte te bieden voor een ruime interpretatie van de verklaringsvrijheid. De ‘verklaringsvrijheid in ruime
zin’ wordt volgens gangbare interpretatie geacht beschermd te worden door ‘the privilege against self-
incrimination’ van artikel 6 EVRM. Een dergelijke ruime verklaringsvrijheid is naar oordeel van de
Hoge Raad in deze zaak echter niet aan de orde.

FEITEN

De verdachte drijft een onderneming die dun messingband produceert. De belangrijkste
grondstoffen daarvoor zijn koper en zink. Het productieproces leidt tot afvalwater dat geloosd
wordt in de Geldersche IJssel. Daarvoor is aan het bedrijf een vergunning verleend die het
koper- en zinkgehalte in dat afvalwater binnen de perken beoogt te houden. Het bedrijf weet
zich echter niet aan de normen te houden en wordt door zowel de Rechtbank als het Hof
Arnhem veroordeeld voor, kort gezegd, het lozen van afvalwater dat meer koper en zink bevatte
dan op grond van de aan de verdachte verstrekte vergunning was toegestaan. Voor het bewijs
wordt gebruik gemaakt van meetgegevens en monsteranalyses die het bedrijf zelf heeft ver-
zameld en gerapporteerd aan Rijkswaterstaat op basis van de bij de vergunning horende
verplichting. Bij de Hoge Raad stelt de verdediging zich op het standpunt dat het gebruik van
deze gegevens voor het bewijs in strijd is met het door artikel 6 beschermde recht om zichzelf
niet te belasten.

Mr. L. Stevens is Universitair Docent bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de VU Amsterdam.
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UITSPRAAK

‘6. Beoordeling van het vierde middel

6.1. Het middel klaagt erover dat het gebruik voor het bewijs van door de verdachte aan Rijkswaterstaat
verstrekte gegevens in strijd is met het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht om zichzelf niet te belasten.
De afwijzing van het Hof van de stelling dat die gegevens niet mogen worden gebruikt als bewijsmateriaal
in de strafprocedure, is onbegrijpelijk, althans ontoereikend gemotiveerd, aldus de toelichting op het
middel.

6.2. Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnota heeft de
raadsman onder meer aangevoerd hetgeen hiervoor onder 4.2.1 is weergegeven. Voorts heeft de raadsman
blijkens die pleitnota het volgende aangevoerd:
”22. Toelichting: 2. Hoge Raad 22 juni 1999 (NJ 1999, 648) en nemo tenetur-beginsel
Op grond van de WVO-vergunning (artikel 5.9 en bijlage 4 behorende bij de vergunning) is [verdachte]
verplicht zich te onderwerpen aan continue debietmeting en bemonstering, waarbij ook de analyseresultaten
van haar eigen bedrijfsafvalwatervoorziening moet worden gerapporteerd aan RWS. Deze bemonstering
en rapportages vinden plaats in het kader van de (bestuursrechtelijke) controle op en handhaving van
de WVO-vergunning. Indien en voor zover aan de hand van deze BAWR-gegevens van [verdachte] zelf
overtredingen/overschrijdingen worden geconstateerd, kunnen en mogen deze niet in het strafrechtelijk
traject als bewijsmiddel fungeren en niet tot bewijs dienen.
23. Nemo tenetur-beginsel
Uitgangspunt is dat de verdachte de toepassing van dwangmiddelen moet gedogen, maar nooit gedwongen
kan worden actief aan het onderzoek of zijn veroordeling mee te werken. Het nemo tenetur-beginsel is
niet verankerd in artikel 29 Strafvordering, maar volgt rechtstreeks uit artikel 6 EVRM.
In het arrest Funke EHRM van 25 februari 1993 NJ 1993, 485 werd het nemo teneturbeginsel onder het
bereik van artikel 6, lid 1 EVRM gebracht, te weten het ”fair trial” beginsel.”

6.3. Het bestreden arrest houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, in:
”Daarnaast heeft de verdediging nog aangevoerd dat de door verdachte zelf verkregen (belastende)
meetresultaten en monsteranalyses, die zijn overgelegd aan Rijkswaterstaat op grond van voorschrift
5.9 behorende bij de op grond van de Wet Verontreiniging oppervlaktewateren verleende vergunning
niet mogen worden gebruikt als bewijsmateriaal in de onderhavige strafprocedure. De verdediging beroept
zich hierbij op het nemo tenetur-beginsel (...).
Het hof stelt voorop dat in het Nederlandse recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd
dat een verdachte op generlei wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het
verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. Wel brengt het aan artikel 29 van het
Wetboek van Strafvordering ten grondslag liggend beginsel mee dat een verdachte niet kan worden
verplicht tot het afleggen van een verklaring – het verschaffen van schriftelijke inlichtingen daaronder
begrepen – omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit, waarvan niet kan worden gezegd dat zij
in vrijheid is afgelegd.
Voorts ligt in artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens besloten dat, indien ten
aanzien van een verdachte sprake is van een ”criminal charge” in de zin van die bepaling, deze het recht
heeft ”to remain silent” en ”not to incriminate oneself’.
Het betoog van de verdediging berust kennelijk op de opvatting dat het hiervoor overwogene ook geldt
voor degene die, zonder dat ten aanzien van hem sprake is van een verdenking van enig strafbaar feit
dan wel van een criminal charge, op grond van de voorschriften 5.9 behorende bij de op grond van de
Wet Verontreiniging oppervlaktewateren verleende vergunning verplicht is om zich te onderwerpen aan
debietmeting en bemonstering, waarbij de analyseresultaten van de eigen bedrijfsafvalvoorziening dient
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te worden gerapporteerd aan Rijkswaterstaat. Deze opvatting is naar het oordeel van het hof echter onjuist.
Dat de op grond van de in de rapporten van verdachte vermelde gegevens mogelijk een verdenking ter
zake van enig strafbaar feit kan rijzen doet daaraan niet af.
Het hof verwerpt derhalve dit verweer.”

6.4. In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan. Aan de verdachte is door de Staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat een vergunning verleend als bedoeld in art. 1, eerste lid, WVO voor het lozen
van afvalwater op de Geldersche IJssel. Aan die vergunning zijn voorwaarden verbonden die zijn
neergelegd in de vergunningsvoorschriften. In art. 5.4 van die vergunningsvoorschriften zijn ”Lozingseisen”
geformuleerd die onder meer betrekking hebben op de maximaal toelaatbare concentraties koper en zink
in het afvalwater en de maximaal toelaatbare hoeveelheid te verwerken afvalwater. Voorts bevatten de
vergunningsvoorschriften bepalingen met betrekking tot controle en rapportage (art. 5.9 en bijlage 4).
Op grond daarvan dient het bedrijf te zorgen voor de aanwezigheid van bemonsteringsapparatuur, met
behulp waarvan continu monsters worden verzameld. Het bedrijf dient de monsters regelmatig te (laten)
analyseren op de aanwezige concentraties koper en zink en daarover per kwartaal te rapporteren aan
Rijkswaterstaat. Deze BAWR-gegevens zijn tot bewijs gebruikt in de onderhavige strafprocedure.

6.5.1. Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat in het Nederlandse recht niet
een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd dat een verdachte op geen enkele wijze kan worden
verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk bezwarend
bewijsmateriaal. Wel brengt het aan art. 29 Sv ten grondslag liggende beginsel mee dat een verdachte
niet kan worden verplicht tot het afleggen van een verklaring – het verschaffen van schriftelijke inlichtingen
daaronder begrepen – omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar feit, waarvan niet kan worden gezegd
dat zij in vrijheid is afgelegd.
Voorts ligt in art. 6 EVRM besloten dat, indien ten aanzien van een verdachte sprake is van een ”criminal
charge” in de zin van die bepaling, deze het recht heeft
”to remain silent” en ”not to incriminate oneself”.
Het voorgaande geldt niet voor degene die, zonder dat ten aanzien van hem sprake is van verdenking
van enig strafbaar feit dan wel van een criminal charge, op grond van een strafrechtelijk gesanctioneerd
vergunningsvoorschrift verplicht is gegevens te verstrekken. Dat op grond van die gegevens mogelijk
een verdenking ter zake van enig strafbaar feit kan rijzen, doet daaraan niet af (vgl. HR 22 juni 1999,
NJ 1999, 648).

6.5.2. Blijkens zijn hiervoor onder 6.3 weergegeven overwegingen heeft het Hof vastgesteld dat de BAWR-
gegevens door de verdachte zijn verzameld en verstrekt toen jegens haar nog geen sprake was van een
verdenking of van een ”criminal charge” in de zin van art. 6 EVRM. Dat oordeel geeft geen blijk van
een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de verdachte de BAWR-
gegevens zelf heeft verzameld en verstrekt, doet daaraan niet af. De desbetreffende vergunningsvoorschrif-
ten, die daartoe verplichten, zijn gesteld met het oog op het uit te oefenen toezicht op de naleving van
de WVO en de krachtens die wet gegeven vergunningsvoorschriften.
De belangen die genoemde wet beoogt te beschermen, rechtvaardigen dat toezicht en de wijze waarop
het wordt uitgeoefend, alsmede het gebruik van aldus verkregen gegevens bij de vaststelling van een
inbreuk daarop.
Art. 6 EVRM verzet zich daartegen niet. Ook het gebruik van die BAWR-gegevens als bewijsmateriaal
in de strafzaak van de verdachte is niet in strijd met het in art. 6, eerste lid, EVRM besloten liggende
recht van de verdachte om niet aan zijn eigen veroordeling te behoeven meewerken. Deze gegevens vallen
immers buiten het bereik van het recht dat een verdachte kan ontlenen aan art. 29 Sv en art. 6 EVRM
om te weigeren informatie en opheldering aan de overheid te verschaffen die in een strafzaak tot bewijs
tegen hem kunnen dienen (Saunders tegen het Verenigd Koninkrijk, EHRM 17 december 1996, no 43/1994/
490/572, NJ 1997, 699, rov. 68 en 69).
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6.6. ’s Hofs verwerping van het hiervoor onder 6.2 weergegeven betoog getuigt dus niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

6.7. Het middel faalt.’

NOOT

1. De inhoud en reikwijdte van het nemo teneturbeginsel blijven de gemoederen bezig houden.
Niemand is verplicht aan zijn eigen veroordeling mee te werken, maar wat precies onder niet-
meewerken moet worden verstaan is onderwerp van voortdurende discussie. Door de Hoge
Raad wordt (ook in dit arrest) doorgaans de volgende standaardredenering gehanteerd:

‘(…) dat in het Nederlandse recht niet een onvoorwaardelijk recht of beginsel is verankerd dat een
verdachte op geen enkele wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen
van voor hem mogelijk bezwarend bewijsmateriaal. Wel brengt het aan art. 29 Sv ten grondslag liggende
beginsel mee dat een verdachte niet kan worden verplicht tot het afleggen van een verklaring – het
verschaffen van schriftelijke inlichtingen daaronder begrepen – omtrent zijn betrokkenheid bij een strafbaar
feit, waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd’.

Duidelijk is dat de verklaringsvrijheid stevig is verankerd in het Nederlandse strafproces.1

Voor het overige roept deze overweging een hoop vragen op. Ziet de Hoge Raad de verklarings-
vrijheid als onderdeel van een ruimer nemo-teneturbeginsel? Wat bestaat er dan buiten het
zwijgrecht? Is dat een voorwaardelijk (in de zin van niet absoluut) beginsel waarvan het belang
tegen andere belangen moet worden afgewogen? Overweging 6.5.2 van de Hoge Raad in het
hier besproken arrest wijst erop dat er inderdaad een afweging van belangen plaatsvindt: ‘de
belangen die genoemde wet beoogt te beschermen, rechtvaardigen dat toezicht en de wijze
waarop het wordt uitgeoefend, alsmede het gebruik van aldus verkregen gegevens bij de
vaststelling van een inbreuk daarop’.2 Welke belangen een voorwaardelijk beginsel zou bescher-
men en hoe het meewerken op grond van die belangen zou worden gedefinieerd, blijft daarbij
echter onduidelijk.

Om de inhoud en de grenzen van het nemo teneturbeginsel aan te geven is lange tijd
gebruik gemaakt van het onderscheid dulden-meewerken. Iemand was wel verplicht maatrege-
len te dulden (bijvoorbeeld het in beslag nemen van een dagboek), maar kon niet worden
verplicht actief mee te werken (het uitleveren van een dagboek). Dit onderscheid bleek echter
lastig hanteerbaar en niet helder op ten aanzien van het punt van de te beschermen belangen.3

1 Over de reikwijdte van de verklaringsvrijheid bestaat uiteraard ook de nodige discussie. Zie recent nog HR
3 april 2007, LJN AZ6680, over de vraag of het vragen naar een telefoonnummer vooraf moet worden gegaan
door de cautie.

2 Waarbij moet worden opgemerkt dat het meewerken door een niet-verdachte in de controleprocedure alleen
onder de werking van nemo tenetur valt voor zover het verkregen materiaal als bewijs in een strafrechtelijke
vervolging wordt gebruikt.

3 Zie L. Stevens, Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: van zwijgrecht naar containerbegrip (diss. Tilburg), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2005, hfst. 8.
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Sinds de erkenning van ‘the privilege against self-incrimination’ in artikel 6 EVRM in het arrest
Funke wordt het onderscheid dulden-meewerken ook nauwelijks meer gehanteerd en baseert
de Hoge Raad zich voor de invulling van nemo tenetur op de arresten van het EHRM.4 De
rechtspraak van het Europese Hof bracht echter weer haar eigen vragen met zich mee. De vraag
naar de reikwijdte van nemo tenetur buiten het zwijgrecht is daarbij wederom een lastige. Deze
vraag is tevens de centrale kwestie (althans voor zover het nemo teneturbeginsel aan de orde
is) in het het arrest van de Hoge Raad van 19 september 2006. In de hiernavolgende paragrafen
bespreek ik dan ook de op dit punt relevante Europese rechtspraak. Arresten waarbij het louter
gaat om de verklaringsvrijheid en het zwijgrecht laat ik buiten beschouwing.5

2. Zoals gezegd is het eerste Europese arrest inzake nemo tenetur gewezen in de zaak Funke.
Funke wordt verdacht van belastingontduiking. Na een huiszoeking die niets oplevert zegt
Funke toe bankafschriften te overleggen. Dit doet hij vervolgens niet waarop hij wordt veroor-
deeld tot het betalen van een boete. Ook wordt Funke een dwangsom opgelegd voor elke dag
dat hij in gebreke blijft de bankafschriften te overleggen. Het Europese Hof meent dat deze
gang van zaken in strijd is met het zwijgrecht en het recht zichzelf niet te belasten.6 De vrij
beknopte eindoverweging van het Hof geeft weinig helderheid over de argumenten die ertoe
hebben geleid een schending van artikel 6 EVRM te constateren. Een aanwijzing vormt echter
de overweging dat ‘de autoriteiten niet zeker waren van het bestaan van de documenten’. Dit
zou erop kunnen wijzen dat het Hof van mening was dat de douane kennelijk zelf niet in staat
was de documenten boven water te krijgen. Het om die reden dwingen van de betrokkene
tot overhandiging, terwijl niet zeker was dat die documenten bestonden, leidt dan tot de inbreuk
op het recht tegen zelfbelasting. Een bijkomend argument voor de inbreuk op nemo tenetur
zou kunnen liggen in de mate van dwang die werd gebruikt. Het feit dat er gebruik werd
gemaakt van een strafrechtelijke veroordeling speelt dan eveneens een rol.7

In het Saunders-arrest ging het om het gebruik in een strafzaak van in een controleprocedure
verkregen verklaringen.8 Het Hof overweegt in dat verband dat het recht tegen zelfbelasting
hoofdzakelijk de wil van de verdachte om te zwijgen beschermt. Materiaal dat onafhankelijk
van de wil bestaat, zoals bloed, DNA, adem en urine, valt niet onder de beschermende werking
van nemo tenetur.9 In Saunders ging het om verklaringen (dus nemo tenetur is van toepassing)
die tijdens een controleprocedure waren afgelegd en die in een latere strafprocedure het
wezenlijke bewijs tegen de verdachte vormden. De verklaringen worden in de strafzaak dagen

4 EHRM 25 februari 1993, Funke t. Frankrijk, NJ 1994, m.nt. Kn. Zie ook NJCM-Bulletin 1993, p. 584 (m.nt. B.E.P.
Myjer).

5 Voor een recente uitgebreide bespreking van nemo tenetur op een ander vraagpunt zie W.E.C.A. Valkenburg,
‘Nemo-teneturbeginsel na ‘criminal charge’ in samenhangende zaken’, NJCM-bulletin 2006, p. 339-349.

6 Zie Funke, supra noot 4, r.o. 44.
7 Vergelijk ook de overwegingen in de zaken Quinn en Heaney & McGuinness, waar wordt verwezen naar de mate

van dwang in de Funke-zaak. EHRM 21 december 2000, appl. no. 36887/97, en appl. no. 34720/97, r.o. 48 en
49.

8 De plicht te verklaren in een controleprocedure valt op zichzelf niet onder de werking van artikel 6 EVRM nu
daar immers nog geen sprake is van een criminal charge.

9 EHRM 17 december 1996, Saunders t. Verenigd Koninkrijk, NJ 1997, 699, m.nt. Kn, r.o. 68 en 69. Zie ook NJCM-
Bulletin 1997, p. 298 (m.nt. B.E.P. Myjer).
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lang voorgelezen voor de jury om Saunders’ onbetrouwbaarheid aan te tonen (Saunders ontkent
in de strafzaak elke betrokkenheid bij de hem verweten feiten). Ze worden tevens gebruikt
bij de kruisverhoren, komen aan bod tijdens de verdediging van een medeverdachte en worden
door de rechter genoemd als hij de feiten van de zaak opsomt aan de jury. Dit was naar het
oordeel van het Hof in strijd met het nemo teneturbeginsel. Op deze wijze werd het Saunders
immers onmogelijk gemaakt ter zitting zijn eigen proceshouding te bepalen.10

Het Saunders-criterium ‘wilsonafhankelijk’ maakt op het eerste gezicht een eenvoudige
tweedeling mogelijk. De verdachte mag zwijgen maar voor het overige moet hij meewerken
aan het verzamelen van het bewijs. Dit roept evenwel de vraag op naar de verhouding met
het Funke-arrest waar het immers lijkt te gaan om wilsonafhankelijk materiaal. Dat de twee-
deling ‘verklaring – wilsonafhankelijk materiaal’ inderdaad ook niet zo eenvoudig ligt, bleek
uit het (overigens tamelijk verwarrende) J.B.-arrest.11 Net als Funke werd J.B. verdacht van
belastingontduiking. Hij krijgt tot drie maal toe boetes opgelegd voor het niet willen uitleveren
van informatie over door hem gedane investeringen. Hoewel het op het eerste gezicht gaat
om het uitleveren van documenten en dus wilsonafhankelijk materiaal, oordeelt het Hof dat
artikel 6 is geschonden. Het overweegt zelfs nadrukkelijk dat het hier niet gaat om het in
Saunders genoemde criterium. In haar overweging lijkt het Hof het Saunders-criterium echter
te veranderen althans uit te breiden nu het stelt dat materiaal dat onafhankelijk van de wil bestaat,
niet wordt verkregen tegen de wil van de verdachte. In J.B. werd het materiaal echter wel
afhankelijk van de wil verkregen, zo meent het Hof.12 Het Hof overweegt verder dat het niet
overtuigd is van het argument dat de autoriteiten reeds op de hoogte waren van de nodige
informatie. Volgens de overheid zou J.B. de gevraagde informatie (dit is de hoogte van de
geïnvesteerde bedragen) al hebben toegegeven. Gezien de volhardendheid waarmee om de
informatie wordt gevraagd, trekt het Hof dit echter in twijfel.

Het is lastig chocola te maken van de genoemde drie arresten. De uitspraken lijken sterk
afhankelijk van de bijzondere omstandigheden van de verschillende gevallen, en de overwegin-
gen van het Hof daaromtrent zijn niet altijd even helder. In de gangbare uitleg13 wordt Saun-
ders als uitgangspunt genomen – in beginsel wordt alleen het zwijgrecht beschermd – en kan
nemo tenetur onder omstandigheden een ruimere betekenis hebben. In het licht van Funke
en J.B. ligt die ruimere werking dan in de bijzondere omstandigheid dat de overheid ogenschijn-
lijk bezig is geweest met een soort visexpeditie. Er wordt naar documenten gevraagd waarvan
het bestaan niet zeker is (Funke) of er wordt een zodanige ruime informatievraag geformuleerd
(J.B.) dat de betrokkene zijn hele boekhouding zou kunnen uitleveren. De medewerking die
onder die omstandigheden van de verdachte wordt gevraagd, zou dan kunnen worden gezien
als een soort verlengde verklaringsvrijheid, een verklaringsvrijheid in ruime zin. In beide
gevallen wordt immers van de verdachten een medewerking gevraagd die van hen een extra
(‘intellectuele’) inspanning vereist, waardoor meer informatie wordt gegenereerd dan wanneer
er een duidelijke en gerichte vordering zou zijn gedaan. Het uitleveren van documenten

10 Zie bijvoorbeeld Knigge in zijn noot bij het arrest.
11 EHRM 3 mei 2001, J.B. t. Zwitserland, AB 2002, 343, m.nt. Jansen en Luchtman. Zie ook NJCM-Bulletin 2002, p.

606 (m.nt. E.E.V. Lenos).
12 J.B. t. Zwitserland (ibid.), r.o. 29.
13 Vergelijk bijvoorbeeld A-G Knigge in overweging 62 van zijn conclusie bij het arrest van 19 september 2006.
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waarvan het bestaan onzeker is of het geven van onbestemde informatie is dan hetzelfde als
het afleggen van een (bekennende) verklaring over welke documenten er bestaan die deze
kwestie betreffen.14 In die zin zou dan ook het Hof kunnen worden begrepen als het stelt
dat de informatie in J.B. ‘afhankelijk van de wil van de verdachte werd verkregen’. Materiaal
dat in beginsel onafhankelijk van de wil bestaat, kan dus niet altijd onafhankelijk van de wil
worden verkregen.15

Bovenstaande uitleg van de Europese rechtspraak wordt evenwel onzeker in het licht van
het in 2006 gewezen Jalloh-arrest.16 Hier stond (onder meer) de vraag centraal of het toedienen
van een braakmiddel aan een verdachte, opdat hij het door hem ingeslikte bolletje drugs
uitbraakte, in strijd is met het privilege against self-incrimination (en of dientengevolge de drugs
van het bewijs moesten worden uitgesloten). Op grond van de bestaande jurisprudentie zou
een bolletje als ‘wilsonafhankelijk materiaal’ kunnen worden gekwalificeerd, als gevolg waarvan
het nemo teneturbeginsel niet van toepassing was geweest. Het Hof gaat echter uitgebreid
in op de vraag waarom het nemo teneturbeginsel hier wél van toepassing (en geschonden)
is. De overwegingen van het Hof zijn helaas wollig en volkomen ondoorzichtig. De verhouding
tussen dit arrest en de voorgaande uitspraken blijft in het duister hangen. Wat wel duidelijk
wordt, is dat de kern van de schending van het nemo teneturbeginsel in dit geval ligt in de
ongeoorloofde fysieke dwang die door de autoriteiten is gebruikt.17 Als Jalloh, een kleine
straatdealer, weigert een braakmiddel in te nemen, wordt hij door vier politiemannen naar
de grond gewerkt. Daarop duwt een arts een slang in zijn neus waardoor het middel wordt
toegediend. Resultaat van dit alles: een bolletje cocaïne van 0,2182 gram. Lijkt mij dat bij deze
gang van zaken inderdaad de gedachte van proportionaliteit en subsidiariteit ver te zoeken
is.

Is met dit arrest Saunders herroepen? Dat lijkt mij een voorbarige en te verstrekkende
conclusie. Daarvoor zijn ook de overwegingen van het Hof te onduidelijk en de omstandigheden
van het geval te specifiek. Wel zal de Europese nemo teneturtoets breder moeten worden
getrokken dan op basis van de ‘Saunders-Funke-J.B.-uitleg’. Voorlopig kan er niet meer van
worden gezegd dan dat niet alleen de verklaringsvrijheid (in ruime zin) van de verdachte wordt
beschermd maar ook het onderwerpen van de verdachte aan te vergaande (fysieke) dwang
bij het vergaren van bewijsmateriaal.

3. Dan nu terug naar het arrest waar het hier eigenlijk om gaat. De verdediging stelt in haar
middel IV dat de meetresultaten niet voor het bewijs kunnen worden gebruikt nu zij zijn
verkregen in strijd met het nemo-teneturbeginsel van artikel 6 EVRM. Het gaat derhalve net
als in Saunders om gebruik in een strafzaak, van materiaal dat in een controleprocedure is

14 Zie onder andere M.W.C. Feteris, Fiscale bestuurlijke boetes en het recht op een behoorlijk proces, Deventer: Kluwer
2002, p. 286. Zie ook de noot van Feteris HR 27 juni 2001, BNB 2002, 27, onder 4. Zie voorts A-G Knigge in zijn
conclusie bij HR 19 september 2006, overweging 62.

15 Stevens 2005, p. 158. Dit wordt ook met zoveel woorden bevestigd in het hierna te bespreken Jalloh-arrest in
r.o. 113.

16 EHRM 11 juli 2006, Jalloh t. Duitsland, appl. no. 54810/00. Zie voor een uitgebreide bespreking van het arrest
Piet Hein van Kempen in het NJCM-bulletin van mei 2007.

17 Vergelijk ook Van Kempen in zijn noot in het NJCM-bulletin, par. 8.
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verkregen. De toelichting op het middel is, voor zover uit het arrest op te maken, tamelijk
kort. Uit de conclusie van A-G Knigge kan worden opgemaakt dat het volgens het middel
in deze zaak gaat ‘om materiaal dat slechts afhankelijk van de wil van de (latere) verdachte
bestaat, nu de betreffende gegevens pas na een vorm van actieve bewijsgaring (na eigen
bemonstering en analyse) door verzoekster konden worden verstrekt’.18 Hiermee legt het
middel op twee punten een nieuw criterium aan. Ten eerste wordt in de Europese rechtspraak
nooit gesproken over materiaal dat ‘afhankelijk van de wil bestaat’. Het gaat ofwel om materiaal
dat ‘onafhankelijk van de wil bestaat’ ofwel om materiaal dat ‘afhankelijk van de wil wordt
verkregen’. Ten tweede maakt de stelster van het middel het al dan niet onafhankelijk van de
wil bestaan, afhankelijk van de mate van activiteit van de verdachte om dat materiaal te
vergaren. Zij vermengt daarmee het aloude onderscheid dulden-meewerken met de Europese
criteria. In de Europese uitspraken heeft het onderscheid als zodanig echter nergens een rol
gespeeld. De Hoge Raad besteedt dan ook geen aandacht aan het criterium van actief meerwer-
ken. Het gebruik van de verzamelde meetresultaten wordt getoetst aan artikel 6 EVRM en
artikel 29 Sv. Waar het blijkens de Hoge Raad – met verwijzing naar het Saunders-arrest –
bij die bepalingen om gaat is de vraag of de medewerking valt onder ‘het recht van de verdach-
te om te weigeren informatie en opheldering aan de overheid te verschaffen die in een strafzaak
tot bewijs tegen hem kunnen dienen’.19 Het valt op dat de Hoge Raad niet overweegt dat
het gaat om een zwijgrecht – te meer omdat artikel 29 Sv ook wordt genoemd als basis – maar
om een recht ‘tot weigeren van informatie en opheldering’.20 Dit suggereert dat de Hoge Raad
inderdaad ruimte laat voor de werking van het nemo-teneturbeginsel buiten de verklaringsvrij-
heid in strikte zin maar wat betreft die extra ruimte wel nauw aansluit bij de verklaringsvrijheid.
De termen informatie en opheldering zouden kunnen worden opgevat als dat zij liggen in
de lijn van de uitleg van Funke en J.B. Open vraagstellingen en visexpedities die ‘testimonial
aspects’ in zich bergen, vallen onder de bescherming van nemo tenetur.

De in documenten neergelegde meetresultaten in deze zaak vallen niettemin buiten de
werking van het recht zoals de Hoge Raad dat interpreteert. De Hoge Raad heeft weinig
woorden nodig voor deze beslissing. In documenten neergelegde meetresultaten vallen immers
in beginsel binnen de categorie van het wilsonafhankelijke materiaal dat het Europese Hof
nadrukkelijk heeft uitgesloten van de werking van nemo tenetur. Bijzondere omstandigheden
waardoor toch gesproken kan worden van – in de woorden van de Hoge Raad – een recht
informatie en opheldering te weigeren – dan wel van materiaal dat afhankelijk van de wil wordt
verkregen – om met de woorden van het EHRM te spreken, dienen zich niet aan. Er is geen
sprake van een visexpeditie en er bestond geen onzekerheid over het bestaan van de gegevens.
Sterker nog, nu de gegevens waren verkregen op grond van een controleverplichting was precies
duidelijk welke informatie er in huis was.

4. De ‘eenvoudige’ uitsluiting door de Hoge Raad van de meetgegevens van de werking van
nemo tenetur verbaast niet. Het past in de sinds lang door de Hoge Raad gehanteerde lijn

18 Zie overweging 46 en 81 van de conclusie.
19 Zie r.o. 6.5.
20 Ibid.

632 NJCM-Bulletin, jrg. 32 (2007), nr. 5



rechtspraak

NEDERLAND

om het nemo teneturbeginsel niet te veel ruimte te geven. Het lijkt bovendien in overeenstem-
ming met de Europese jurisprudentie. Maar daar kan een kanttekening bij geplaatst worden.
Want hoe wilsonafhankelijk zijn meetresultaten nu eigenlijk? Zolang het vergaren van meet-
gegevens niet volledig geautomatiseerd is en bepaalde meetmethodes en meetapparaten niet
zijn voorgeschreven, ligt er een eigen inbreng (al dan niet opzettelijk) in de resultaten besloten.
Het aldus verkregen bewijs is derhalve altijd een beetje subjectief (‘kan niet los van de wil
worden verkregen’). In die zin verschilt het verstrekken van meetgegevens van het uitleveren
van bloed en DNA. De inhoud daarvan staat vast en is niet afhankelijk van het handelen van
degene die het materiaal verstrekt. Daarnaast zou je je nog kunnen voorstellen dat het vragen
naar bepaalde gegevens het bekennen van het begaan van een strafbaar feit inhoudt. Al deze
kwesties zijn in deze casus niet aan de orde geweest. De vraag is ook in hoeverre het subjectieve
element van meetgegevens op zichzelf de verdedigingspositie van de verdachte werkelijk zou
aantasten. Er bestaat naar mijn idee toch nog een groot verschil tussen het verzamelen van
meetgegevens en het antwoord geven op vragen in de controlefase. Willen meetgegevens in
een uiteindelijke strafzaak worden uitgesloten van bewijs dan zal er – in de zin van andere
omstandigheden zoals het uitoefenen van flinke druk – toch meer aan de hand moeten zijn.

5. Omdat de Hoge Raad oordeelt dat er sprake is van wilsonafhankelijk materiaal komt hij
niet meer toe aan de vraag naar het gebruik van de meetgegevens voor het bewijs. Dat in een
controleprocedure rechtmatig verkregen informatie alsnog in de strafzaak kan worden uitgeslo-
ten voor bewijs is een belangrijk element uit het Saunders arrest. Gekeken naar het Saunders
arrest zelf – waar de verklaringen van Saunders onder andere uitgebreid werden voorgelezen
aan de jury – is die uitsluiting ogenschijnlijk afhankelijk van de wijze waarop de informatie
wordt aangewend. Daarbij speelt dan een rol welk belang de informatie in de gehele bewijs-
voering heeft en in hoeverre de (verdedigings)positie van de betrokkene daardoor is beïnvloed.
Maakt het materiaal een groot deel uit van het totale bewijs, heeft de verdediging bezwaar
gemaakt tegen het gebruik ervan, et cetera.21 Een ander punt dat mee zou kunnen spelen
is de wijze waarop het controle-onderzoek heeft plaatsgevonden. In de Saunders beslissing
kan bijvoorbeeld een rol hebben gespeeld dat de inspecteurs hun controlewerkzaamheden
voortzetten terwijl er al lang een verdenking tegen Saunders bestond en de zaak dus eigenlijk
aan de vervolgende instanties had moeten worden overgedragen. In de casus van de meetgege-
vens is dit laatste in ieder geval niet aan de hand. Wel speelden de meetgegevens een wezenlijke
rol in de bewijsvoering én maakte de verdediging daar bezwaar tegen. Was er sprake geweest
van afgedwongen verklaringen of anderszins wilsafhankelijk verkregen materiaal, dan had
de verdediging op dat punt wellicht een goed verdedigingsmiddel te pakken. Overigens lijkt
in een arrest uit 2001 de fiscale kamer van de Hoge Raad geen doorslaggevend belang te
hechten aan de wijze waarop in de controleprocedure verkregen informatie wordt gebruikt.22

De Hoge Raad constateert eenvoudigweg dat in het licht van Saunders verklaringen uit de
controleprocedure niet mogen worden gebruikt voor de onderbouwing van een boete.

21 Zie bijvoorbeeld M.W.C. Feteris, Fiscale bestuurlijke boetes en het recht op een behoorlijk proces, Deventer: Kluwer
2002, p. 398.

22 HR 27 juni 2001, BNB 2002/27, m.nt. Feteris.
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6. Ter afsluiting kan worden gezegd dat niettegenstaande de ingewikkeldheid van het
(Europese) nemo teneturvraagstuk, de zaak van 19 september 2006 niet direct ingewikkeld
is. De Hoge Raad is snel klaar met het beantwoorden van de rechtsvraag inzake nemo tenetur.
In het licht van de Europese rechtspraak en gezien de omstandigheden van het geval is hier
immers simpelweg geen sprake van een ‘hard case’. Als uitgangspunt kan worden vastgehouden
aan de tweedeling wilsonafhankelijk bestaan en wilsafhankelijk verkrijgen uit Saunders. Meet-
resultaten zijn wilsonafhankelijk materiaal. Er zijn in dit geval geen bijzondere omstandigheden
die dat anders maken. Juist ook het dwang-aspect is niet aan de orde. Het gaat om een controle-
procedure waarbij nog geen sprake is van een charge en waarin de dwang ‘slechts’ bestond
uit de verplichting tot meten en analyse. Waarschijnlijk – dat is moeilijk op te maken uit het
arrest – behoorde het intrekken van de vergunning daarbij eveneens tot de handhavingsmidde-
len. Maar hoge en herhaalde boetes of dwangsommen, zoals die waarschijnlijk een rol speelden
bij de schending van het nemo teneturbeginsel in Funke en J.B., zijn niet uitgedeeld. De zaak
lijkt ook ver verwijderd van de onoirbare fysieke dwang (uitgeoefend in het stadium na de
verdenking) die de schending van nemo tenetur ingeeft in Jalloh.

Veel vragen die in het licht van nemo tenetur aan de orde zouden kunnen komen, worden
door de A-G uitvoerig behandeld. In zijn uitgebreide overwegingen alleen ligt reeds een
meerwaarde van dit arrest. Het belang van de uitspraak voor het Nederlandse strafrecht ligt
echter met name daarin dat de Hoge Raad ruimte lijkt te laten voor de interpretatie dat artikel
6 EVRM een verklaringsvrijheid in ruime zin beschermt. De Hoge Raad spreekt immers onder
verwijzing naar Saunders van ‘een recht om te weigeren informatie en opheldering te verschaf-
fen’. In de nemo teneturrechtspraak waar doorgaans wordt teruggevallen op de standaardrede-
nering en de eenvoudige tweedeling van wilsonafhankelijk materiaal tegenover zwijgrecht,
is dit al waardevolle informatie.
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