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Voorwoord 

Voor het afronden van de bachelorfase van de rechtenstudie aan de University of Curaçao dient een 

bachelor scriptie te worden geschreven. Er kan door de studenten drie richtingen worden gekozen, 

hetzij Privaatrecht, hetzij Staats- en Bestuursrecht, danwel Strafrecht. Ik heb voor Strafrecht gekozen 

mede omdat ik Strafrecht altijd heel erg boeiend vond. 

Mijn thema is het onrechtmatig binnentreden in woningen in het Strafrecht door het OM. Ik heb voor 

dit thema gekozen omdat ik vind dat de overheid en het OM de grondrechten van de burgers moeten 

respecteren. Er wordt van alle burgers verwacht dat ze zich keurig aan de regels houden omdat ze 

anders gestraft worden. Maar wat als de overheid en het OM zich ook niet aan de regels houden? In 

dat geval ben ik van mening dat de overheid en het OM ook gestraft dienen te worden. 

Na een aantal maanden van intensief onderzoek van de literatuur, huidige rechtspraak en geldende 

wetgeving heb ik mijn onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.  

Bij dezen wil ik graag mijn begeleider mevrouw Pascale Dingemanse bedanken voor haar fijne 

begeleiding en haar ondersteuning tijdens mijn scriptietraject. Ook wil ik Officier van Justitie mr. 

Guillano Schoop bedanken die mijn vragen over de praktische kant van het binnentreden in woningen 

steeds beantwoordde. Voorts wil ik mijn broer Zino O. Narvaez bedanken voor zijn ondersteuning bij 

het o t erpe  a  de stroo s he a s. Zo der de ge oe de ede erki g zou het afro de  a  
deze scriptie een stuk moeilijker zijn geweest. 

Tevens wil ik mijn familie bedanken voor haar wijze raad en morele ondersteuning tijdens het 

schrijfproces. Tot slot wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken. Hun wijsheid en motiverende 

woorden hebben mij geholpen deze scriptie tot een goed einde te brengen. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

 

 

 

Danilo C. Narvaez 

Willemstad, juni 2017 
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Inleiding 

Normen dienen gerespecteerd en gevolgd te worden. Volgens de theorie van Maslow1 is de behoefte 

aan veiligheid en zekerheid één van de voornaamste psychische behoeftes van een persoon. Een 

persoon voelt zich het meest veilig in zijn eigen woning en daarom is het binnentreden in zijn woning 

door de politie iets heel ingrijpends voor zijn psychische gezondheid.  

Binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner is volgens art. 14 

van de Curaçaose Staatsregeling (StregCur) niet toegestaan. Deze regeling beoogt het in art. 8 EVRM 

opgenomen recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven te beschermen. Voor het 

opsporen van strafbare feiten, in de licht van waarheidsvinding, is het in het kader van het strafrecht 

soms noodzakelijk om toch in een woning binnen te treden.2 De justitie heeft enkele in de wet 

vastgelegde instrumenten om een gelegitimeerde inbreuk te maken op de fundamentele, 

gewaarborgde vrijheidsrechten van de burgers, in casu de bescherming van de privé-, familie- en 

gezinsleven van de burgers.3 In het kader van het strafrecht moet binnentreden in een woning volgens 

een aantal in de wet voorgeschreven normen geschieden. Deze normen zijn opgenomen in o.a. de 

artikelen 155 tot en met 164 CurSv. Niet-naleven van deze normen levert normschending in de zin van 

art. 413 CurSv op met als gevolg dat een rechtsgevolg, zoals bewijsuitsluiting, aan deze normschending 

kan worden verbonden.  

Gezien het feit dat binnentreden in een woning in het strafrecht ingrijpende gevolgen voor de 

verdachte kan hebben en dat binnentreden in een woning regelmatig binnen het kader van het 

strafrecht gebeurt, ben ik van mening dat de voorgeschreven normen gerespecteerd en toegepast 

dienen te worden. 

De hoofdvraag van deze scriptie luidt als volgt:  

Wat is de huidige rechtsopvatting van de Hoge Raad tegenover die van de Nederlandse en 

Antilliaanse feitenrechters terzake het sanctioneren van onherstelbare vormverzuimen in het 

strafrecht in gevallen van onrechtmatig binnentreden in een woning? 

Voor het beantwoorden van deze vraag wordt eerst een overzicht gegeven van wat een woning is en 

wanneer deze kan worden binnengetreden. Verder wordt er een intensief onderzoek gedaan naar het 

wettelijk kader en de geldende jurisprudentie terzake normschendingen. Als laatste wordt 

aangegeven welk rechtsgevolg bij het onrechtmatig binnentreden in een woning verbonden dient te 

worden volgens de huidige rechtsopvattingen. 

  

                                                           
1 Maslow 2013. 
2 Corstens/Borgers 2014, p. 415. 
3 Corstens/Borgers 2014, p. 411 e.v. 
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Hoofdstuk 1 – Algemeen 

Het huisrecht is een belangrijk grondrecht. Volgens art. 14 StregCur is het binnentreden in een woning 

zonder toestemming van de bewoner slechts geoorloofd in de gevallen bij of krachtens 

landsverordening bepaald. Een voorbeeld waar binnentreden in een woning zonder toestemming van 

de bewoner geoorloofd wordt, is vastgesteld in art. 155 CurSv. Hiervoor is een bijzondere schriftelijke 

machtiging vereist. In het geval dat bijvoorbeeld een woning zonder toestemming van de bewoner en 

zonder bijzondere schriftelijke machtiging toch wordt binnengetreden, levert dit een normschending 

op. 

§1.1 – Woning 

Over de vraag wat precies onder een woning moet worden begrepen werd in het verleden sterk 

gedis ussieerd. Volge s Verkoutere  is er sle hts sprake a  ee  o i g als er fa to et a i o  
[feitelijk of i te tio eel] ordt ge oo d. Naast het feitelijk o e , oet staa  de il o  er te blijven 

wonen en er zijn hoofdverblijf te hebben. Zoodra het wils-element zich paart aan den feitelijken 

toestand is het verblijf woning geworden, zonder dat het noodzakelijk zij dat de vestiging eeningen 

tijd geduurd he e,  aldus Verkoutere .4 Aa  de a dere ka t defi ieert Bu s de o i g als olgt: de 
plaats waar de mensch feitelijk zijn privaat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon 

verbindt door ze va  de uite ereld af te sluite .5 Me is rede eert i  zij  proefs hrift als olgt: als 
door art. 12 Grw het privé-huiselijk leven wordt beschermd, dan kan een woning niets anders zijn dan 

iedere plaats waar privé-huiselijk leven plaatsvindt. Op het moment dat op willekeurig welke plaats 

privé-huiselijk le e  plaats i dt, ordt die plaats ee  o i g e  ge iet ze als zoda ig es her i g . 
Volgens Mevis speelt de persoonlijke ervaring ook een rol. Als een persoon naar zijn eigen oordeel 

ervaart dat zijn privé-huiselijk leven op een bepaalde plaats speelt, wordt die plaats daardoor zijn 

woning.6 

De Hoge Raad hanteert een soortgelijk criterium en beantwoordt de vraag of er sprake is van een 

o i g et ee  etshistoris he i terpretatie. De M T op het ets oorstel dat tot de Algemene wet 

op het binnentreden heeft geleid, houdt dienaangaande het volgende in: 'Over het begrip woning valt 

het volgende op te merken. Het grondrecht van de onschendbaarheid van de woning beschermt de 

huisvrede, dat wil zeggen het ongestoord verblijf in een ruimte die tot exclusief verblijf voor een 

persoon of voor een beperkt aantal in een gemeenschappelijke huishouding levende personen 

i geri ht e  este d is. Het huisre ht strekt tot es her i g a  dit o gestoorde ge ruik. … . Of ee  

ruimte een woning is, wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke kenmerken zoals de bouw en 

de aanwezigheid van een bed en ander huisraad, maar ook door de daadwerkelijk daaraan gegeven 

bestemming. (Kamerstukken II 1984–1985, 19 073, nrs. 1–3, blz. 20 '. 7 

De Hoge Raad ha teert dus ee  rui e i terpretatie a  de ter  o i g . Als o i g orde  ook 
woonwagens, woonschepen of woongedeelten van schepen, caravans,8 een keet of barak, een kamer 

                                                           
4 Verkouteren 1880, p. 97. 
5 Buys 1887, p. 396. 
6 Mevis 1989, p. 6. 
7 HR 19 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2202, r.o. 3.5, NJ 2001/574, m.nt. J.M. Reijntjes. 
8 Koops, van Schooten & Prinsen 2004, p. 43. 
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van een kamerbewoner en onder omstandigheden het tweede huis of een hotelkamer beschouwd.9 

Dus een ruimte krijgt het karakter van een woning wanneer die ruimte feitelijk bewoond wordt. 

In de op Curaçao toepasselijke verdragen wordt de woning ook beschermd tegen het binnentreden 

zonder toestemming van de bewoner, zoals in art. 8 EVRM en art. 17 BuPo-verdrag. Het EHRM 

oordeelde i  ee  uitspraak a   de e er 99  dat i  so ige ge alle  o der het egrip o i g  
mede kan worden begrepen bedrijfs- of beroepsruimten. Volgens het EHRM: 

it is not always possible to distinguish clearly which of an individual's activities form part of his 

professional or business life and which do not. To deny the protection of Art. 8 on the ground that the 

easu e o plai ed of elated o l  to p ofessio al a ti ities …  ould o eo e  lead to an inequality 

of treatment, in that such protection would remain available to a person whose professional and 

nonprofessional activities were so intermingled that there was no means of distinguishing between 

them. 10 

Dus het kan zo zijn dat beroep- of bedrijfsruimten ook onder de bescherming van art. 8 EVRM vallen.11 

§1.2 – Verdachte 

Volgens art. 47 CurSv wordt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk 

vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit, als verdachte aangemerkt.12  

De feite  of o sta dighede  ge oe d i  art.  CurS  oete  aar o je tie e aatsta e  ge ete  
oldoe de gro d ople ere  oor de erde ki g a  het plege  a  ee  straf aar feit .13 De toetsing 

of er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld wordt daarbij in belangrijke mate aan de 

beoordelingsvrijheid van de opsporingsambtenaar overgelaten.14 De feite re hter oet derhal e 
nagaan of de opsporingsambtenaar, gemeten aan hetgeen ten tijde van zijn optreden bekend was, tot 

de conclusie kon komen dat er sprake was van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar 

feit .15 

Het redelijk vermoeden van schuld moet uit feiten en omstandigheden voortvloeien. Deze kunnen 

bijvoorbeeld voortvloeien uit, mits van voldoende kracht of gewicht, een getuigenverklaring, een 

aangifte en/of eigen waarneming van een opsporingsambtenaar.16 

Zonder een uit feiten en omstandigheden voortgevloeide redelijk vermoeden van schuld aan enig 

strafbaar feit is er dus geen sprake van een verdachte.17 

                                                           
9 Bunschoten, in: T&C Grondwet 2015, art. 12 Gw, aant. 2 (online laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015). 
10 EHRM 16 december 1992, ECLI:NL:XX:1992:AD1800, r.o. 29, NJ 1993/400 m.nt. E.J. Dommering. 
11 Zie ook EHRM 16 april 2002, ECLI:NL:XX:2002:AE4682, nr. 37971/97 (Colas Est tegen Frankrijk). 
12 Cursief Danilo Narvaez. 
13 HR 3 december 1992, ECLI:NL:HR:1991:ZC8903, r.o. 4.3, NJ 1992/324. 
14 Hoekendijk 2016, p. 28 e.v. 
15 Hoekendijk 2016, p. 28 e.v.; PHR 3 juni 2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC7921 (concl. Machielse), par. 4.6, NS 

2008/242. 
16 Hoekendijk 2016, p. 28 e.v. 
17 Meer over verdachte in Hoekendijk 2016, §2.3; GHAMS 3 juni 1977, ECLI:NL:GHAMS:1977:AB7142, NJ 

1978/601 (Hollende kleurling); HR 29 september 1981, NJ 1982/258 (Plastic boodschappentasje). 
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§1.3 – Binnentreden 

Binnentreden is niet slechts iets dat op strafvorderlijk niveau wordt gedaan. Denk ook aan 

toezichthouders die in het kader van het bestuursrecht bevoegd zijn om plaatsen binnen te treden. 

Binnentreden in het kader van andere rechtsgebieden dan het strafrecht wordt hierna buiten 

beschouwing gelaten. Volgens Hoekendijk moet de bevoegdheid tot binnentreden altijd gekoppeld 

worden aan een andere bevoegdheid, bijvoorbeeld binnentreden ter inbeslagneming.18 

Bi e trede  allee  o ille a  het i e trede  is iet geoorloofd. 19 In het strafrecht zijn de 

belangrijkste redenen om in een woning binnen te treden het binnentreden ter 

aanhouding/inbeslagneming en het binnentreden om huiszoeking ter inbeslagneming te doen. 

Volgens Officier van Justitie Schoop gaat het bij binnentreden in woningen vaak om huiszoeking ter 

inbeslagneming. Binnentreden slechts ter aanhouding komt weinig voor, tenzij de verdachte in een 

woning schuilt. Als de verdachte slechts aangehouden dient te worden, wordt deze vaak buiten zijn 

woning aangehouden.  

Binnentreden in een woning kan met of zonder toestemming van de bewoner. In titel X CurSv, 

Binnentreden in woningen, zijn er een aantal normen opgenomen. Niet-naleven van deze normen 

levert een normschending op en maakt het binnentreden in de woning onrechtmatig. 

Wanneer is er nu sprake van binnentreden? Het Van Dale woordenboek omschrijft binnentreden als 

de oet zette  i . Dit as ook het pro lee  i  het eke de Ar -arrest.20 In deze casus werd een 

man door twee politieambtenaren, die niet over een machtiging tot binnentreden beschikten, 

aangehouden. De man stond vanuit de deuropening de twee politieambtenaren uit te schelden 

waarop zij de man vastgrepen en naar buiten sleurden zonder een voet in het huis te zetten. De vraag 

was of de twee politieambtenaren het huis zijn binnengetreden. Het Hof en de Hoge Raad 

ea t oorde  deze raag e estige d. De Hoge Raad o er oog: dat op zi hzelf reeds de 
onderhavige handeling, het beetpakken ter arrestatie binnen de feitelijke begrenzing van het huis, 

een handeli g is, die geëige d is de  i e  die gre ze  te eer iedige  rede te s he de . 
Bi e trede  oet et a dere oorde  rui er da  sle hts gra ati aal orde  geï terpreteerd. 

Uit het Arm-arrest kan dus worden geconcludeerd dat er sprake is van binnentreden in een woning 

zodra de feitelijke grenzen van de woning overschreden worden. Met overschrijding van de feitelijke 

grenzen van een woning wordt bedoeld, zodra er zich een lichaamsdeel aan de binnenkant van de 

woning bevindt.  

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het Hof geoordeeld dat het 

balkon geen deel uitmaakt van de, in die casus, flatwoning. Volgens het Hof hadden de verbalisanten 

geen machtiging nodig, omdat het balkon te vergelijken is met een tuin en geen onderdeel uitmaakt 

van de woning zelf.21  

                                                           
18 Zie als uitzondering art. 123, tweede lid, CurSv. 
19 Hoekendijk 2016, p. 406 e.v. 
20 HR 7 februari 1956, NJ 1956/147 m.nt. W.P. (Arm-arrest). 
21 GHARL 2 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6992.  
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§1.3.1 – Machtiging 

Zonder voorafgaande schriftelijke machtiging22 mag volgens art. 155 CurSv opsporingsambtenaren de 

woning niet binnentreden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner.23 Een uitzondering 

op deze regel geldt voor de (H)OvJ op grond van art. 155, vierde lid, CurSv indien met het binnentreden 

in een woning niet kan worden gewacht totdat hij over een machtiging beschikt.24 Van het vereiste 

van een machtiging is vrijgesteld de rechter of de rechter-commissaris, die bevoegd is tot 

binnentreden zonder toestemming van de bewoner.  

Volgens art. 156, eerste lid, CurSv is de bevoegde autoriteit tot het geven van een bijzondere 

schriftelijke machtiging alleen de procureur-generaal, de officier van justitie en de hulpofficier van 

justitie.25 Ingeval de officier van justitie of de hulpofficier van justitie zelf een machtiging nodig heeft, 

moet die door de naast hogere autoriteit gegeven worden. Uitgangspunt is dus dat de bevoegde 

autoriteit om een machtiging tot binnentreden in een woning uit te geven, de P-G is.26 Indien de P-G 

zelf een woning wil treden is het toegestaan, volgens de MvT van de CurSv, om een machtiging aan 

zichzelf uit te geven.27 De machtiging dient gedagtekend en ondertekend te worden en blijft van kracht 

tot en met de derde dag na die waarop zij is gegeven.28 

Voorts bepaalt het tweede lid van art. 156 CurSV dat de machtiging uitsluitend gegeven kan worden 

aan hen, die bevoegd zijn verklaard zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner in een 

woning binnen te treden.29 Met he  wordt de opsporingsambtenaren zoals bedoeld in art. 184 en 

185 j°. art. 1 CurSv bedoeld.30  

Volgens art. 157 CurSv dient op de gegeven machtiging de woning aangeduid te worden.31 Het geven 

van een blanco of generieke machtiging is dus niet toegestaan.32 In het arrest van 29 november 200533 

volgde de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam van 19 juli 2004 waar het Hof 

concludeerde dat het geven van een blanco machtiging niet alleen een schending is van art. 6 Awbi, 

maar ook een ernstige inbreuk op de beginselen van een goede procesorde.34 Ook dient op de gegeven 

machtiging het doel van het binnentreden en zo veel mogelijk de grond van de verdenking worden 

aangegeven.35 

                                                           
22 Het model van de machtiging is vastgesteld bij LB-ham, zie Landsbesluit modelformulieren Strafvordering 

van 25 september 1997, P.B. 1997, no. 247. 
23 Zie bijlage I – Machtiging Binnentreden. 
24 Corstens/Borgers 2014, p. 585; GHSHE 27 februari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:632.  
25 Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.5. 
26 Corstens/Borgers 2014, p. 586-587. 
27 Schalken & Mul deel 2 1999, p. 163. 
28 Zie art. 158, tweede lid, CurSv. 
29 Corstens/Borgers 2014, p. 586. 
30 Opmerkelijk is dat art. 160, eerste lid, CurSv bepaalt dat de P-G of de OvJ, die de machtiging heeft gegeven, 

degene die bevoegd is binnen te treden kan vergezellen. Dit geldt niet voor de HOvJ die de machtiging uit 

heeft gegeven; zie Minkenhof/Reijntjes 2013, par. 8.4. 
31 HR 17 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP0169, NJ 2004/539; HR 18 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7834, 

NJ 1983/418. 
32 Minkenhof/Reijntjes 2013, par. 8.4. 
33 HR 29 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3297, NJ 2006/193 m.nt. Y. Buruma. 
34 GHAMS 19 juli 2004, nr. 23/002451-03 (niet gepubliceerd). 
35 Zie art. 158, eerste lid, CurSv; Corstens/Borgers 2014, p. 585-587. 
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Terzijde moet worden opgemerkt dat indien een machtiging wordt gegeven om een woning binnen te 

treden op basis van titel X CurSv, er een impliciete bevoegdheid ontstaat om zoekend rond te kijken.36 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het aldaar zoekend rondkijken en de inbeslagname 

van voor de hand liggende voorwerpen in een woning enerzijds, en het doorzoeken37 van die woning 

anderzijds.38 Doorzoeke  ordt gedefi ieerd als: het stelsel atig e  geri ht o derzoek aar de 
aa ezigheid a  oor i eslag e i g at are oor erpe . 39 De A-G schreef in zijn conclusie op het 

arrest van 21 december 2010 dat de opsporingsambtenaar die een machtiging heeft gekregen om 

binnen te treden ter aanhouding enkel en alleen zoekend mag rondkijken en de voor de hand liggende 

voorwerpen in beslag mag nemen. De A-G stelde erder: Dit zoeke d ro dkijke  ka  i  alle 
vertrekken van de woning, voor zover deze niet zijn afgesloten, plaatsvinden. Zo valt het openen van 

een niet afgesloten slaapkamer onder zoekend rondkijken, terwijl het openen van een niet afgesloten 

muurkast als doorzoeke  oet orde  aa ge erkt .40 Het openen van dozen41 of kasten42 valt ook 

onder doorzoeking.43 Of er sprake is van zoekend rondkijken of doorzoeking zal naar de 

omstandigheden van het geval door de rechter moeten worden getoetst.44 

§1.3.2 – Huiszoeking ter inbeslagneming 

Anders dan bij het binnentreden ter aanhouding is het bij het binnentreden ter huiszoeking ter 

inbeslagneming volgens art. 130, eerste lid, CurSv de R-C de bevoegde autoriteit45 om tot 

inbeslagneming46 over te gaan.47  

Volgens Schoop gaat het bij het binnentreden in een woning in de praktijk vaak om geplande 

huiszoekingen, waarbij van tevoren de huiszoeking door de OvJ aan de R-C wordt gevorderd.48 De R-C 

is bevoegd volgens art. 137, CurSv om, na de met redenen omklede vordering van de OvJ, over te gaan 

tot een huiszoeking ter inbeslagneming en daarbij de te onderzoeken woning te betreden.49 De R-C is, 

naar de woorden van Schoop een lope de a htigi g . 

Volgens art. 122, eerste lid, CurSv kan, in geval van ontdekking op heterdaad of van een misdrijf 

waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, de OvJ bij dringende noodzakelijkheid en indien het 

optreden van de R-C niet kan worden afgewacht, een woning binnentreden, met inachtneming van 

                                                           
36 Minkenhof/Reijntjes 2013, par. 9.1; Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.6. 
37 Op Curaçao ordt de ter  huiszoeking ter i eslag e i g  gebruikt. 
38 Koops, van Schooten & Prinsen 2004, par. 4.14; Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.7; HR 25 mei 2004, 

ECLI:NL:HR:2004:AO6419, r.o. 3.4, NJ 2006/435. 
39 Zie art. 1 CurSv onder huiszoeking; Corstens/Borgers 2014, p. 546. 
40 PHR 21 december 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BO8202 (concl. D.J.C Aben), par. 3.4, NJ 2011/24. 
41 HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, r.o. 2.3, NJ 2012/145 m.nt. M.J. Borgers. 
42 HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO8202, r.o. 2.4, NJ 2011/24. 
43 HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, r.o. 3.4, NJ 2012/145. m.nt. M.J. Borgers. 
44 PHR 21 december 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BO8202 (concl. D.J.C Aben), par. 3.4, NJ 2011/24. 
45 Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.7. 
46 Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen en vorderingen die kunnen dienen om de waarheid aan 

de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen of alle voorwerpen en vorderingen 

welker verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen. Zie art. 38e oudSr (1:77 Sr) en 

art. 119 CurSv. 
47 Minkenhof/Reijntjes 2013, par. 9.1. 
48 Zie bijlage II – Vordering huiszoeking. 
49 Zie bijlage III – Beschikking huiszoeking. 
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art. 155 tot en met 163, om huiszoeking te doen.50 In het hiervoor genoemde geval moet de OvJ dan 

een machtiging bij de P-G vragen51 en indien de P-G ook niet bereikbaar is, kan de OvJ de HOvJ 

machtigen om huiszoeking ter inbeslagneming te doen. 

Opmerking verdient dat indien er een verdenking bestaat van een overtreding van de 

Opiumlandsverordening of van de Vuurwapenverordening, welke vaak hand in hand gaan, de OvJ of 

de HOvJ bevoegd is om een machtiging ter huiszoeking ter inbeslagneming af te geven.52  

Art. 9a, tweede lid, Opiumlandsverordening en art. 13, derde lid, Vuurwapenverordening bepalen dat 

indien in een woning moet worden binnengetreden ter handhaving van de Opiumlandsverordening 

of Vuurwapenverordening, opsporingsambtenaren binnen mogen treden mits zij een algemene of 

bijzondere schriftelijke last van de OvJ hebben, of zulks doen op een bijzondere schriftelijke last van 

een hulpofficier. Deze bevoegdheid gaat niet boven die van de R-C. De R-C is nog steeds bevoegd om 

binnen te treden ter inbeslagneming. 

Vaste jurisprudentie is53 dat bij een doorzoeking van een woning een R-C dan wel een (H)OvJ aanwezig 

dient te zijn op straffe van bewijsuitsluiting.54 

In de tabel hierna wordt weergeven wanneer een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van 

de bewoner binnen mag worden getreden en door wie. Vervolge s ordt i  t ee stroo s he a s de 
procedure binnentreden in een woning en de procedure huiszoeking ter inbeslagneming geïllustreerd. 

                                                           
50 Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.7. 
51 Zie Bijlage I – Machtiging Binnentreden. 
52 Zie bijlage IV – Machtiging binnentreden Hulpofficier van Justitie.  
53 Meijer, Seuters & Ter Haar 2013, par. 6.7. 
54 HR 26 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8942, r.o. 3.3, NJ 2002/343. 
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Tabel 1 - binnentreden in een woning 

Persoon Doel Geval Zonder toestemming van de bewoner Grondslag 

Een ieder Aanhouding Op heterdaad/ buiten 

heterdaad 

Nee -- 

Een ieder Inbeslagneming Op heterdaad/ buiten 

heterdaad 

Nee -- 

Opsporingsambtenaar 

art. 184/185 CurSv. 

Aanhouding Op heterdaad/ Buiten 

heterdaad 

Ja, mits machtiging P-G, (H)OvJ Art. 76, 77 j° 155 – 163, 

CurSv. 

Opsporingsambtenaar 

art. 184/185 CurSv. 

Inbeslagneming Op heterdaad Nee, tenzij dringend noodzakelijk en 

optreden R-C niet kan worden afgewacht. 

Art. 122 lid 1 j° 155 – 

163 CurSv. 

Opsporingsambtenaar 

art. 184/185 CurSv. 

Inbeslagneming Buiten heterdaad Nee, tenzij VH mogelijk, dringend 

noodzakelijk en optreden R-C niet kan 

worden afgewacht. 

Art. 122 lid 1 j° 155 – 

163 CurSv. 

Opsporingsambtenaar 

art. 184/185 CurSv. 

Inbeslagneming Geval als bedoeld in art. 

123/124 CurSv. 

Ja, mits machtiging P-G, (H)OvJ Art. 123, 124 j° 155 – 

163 CurSv. 

Opsporingsambtenaar 

art. 184 CurSv. 

Inbeslagneming Opiumlandsverordening Ja, mits machtiging OvJ of HOvJ Art. 9a lid 2 

Opiumlandsverordening 

Opsporingsambtenaar 

art. 184 CurSv. 

Inbeslagneming Vuurwapenverordening Ja, mits machtiging OvJ of HOvJ Art. 13 lid 3 

Vuurwapenverordening 

R-C Aanhouding Op heterdaad/ Buiten 

heterdaad 

Ja Art. 155 lid 1 CurSv. 

R-C Inbeslagneming Op heterdaad/ Buiten 

heterdaad 

Ja Art. 130, 137 j° 155 lid 1 

CurSv. 



Procedure binnentreden in woningen

voor opsporingsambtenaren

Is er sprake van 

een verdenking?

Art. 47 lid 1, 

CurSv

Ja

Nee

Heeft de opsporings-

ambtenaar een machtiging om

In de woning binnen te 

treden?

Machtiging vorderen bij de

(P-G of (H) OvJ)
Art. 156 CurSv Ja

Machtiging uitgereikd door 

(P-G of (H) OvJ)?

Ja

Nee

Is de machtiging conform het 

landsbesluit opgesteld?

Nee Nee

Ja

Nee
De machtiging is 

ongeldig

Ja

Is de geldigheid van de 

machtiging verlopen?

Ja

Binnentreden 

in de woning

Heeft

opsporingsambtenaar de 

machtiging voor het binnentreden in 

de woning aan de bewoner(s) 

getoond?

Heeft de 

opsporingsambtenaar de 

machtiging aan de bewoner(s) 

uitgereikt of 

achtergelaten?

Notitie:

Indien de machtiging niet 

vóór het binnentreden in de 

woning aan de bewoner(s) is 

getoond moet deze bij de 

eerste gelegenheid daarna 

worden getoond.

Nee

Ja

Nee

Landsbesluit 

modelformulieren 

Strafvordering

Zijn er 

aannemelijke 

reden?

Ja

NeeNee

Ja

Art. 162 lid 2, 

CurSvNee

Nee

Heeft de opsporings- 

ambtenaar toestemming van 

de bewoner om in de woning 

binnen te treden?

Binnentreden 

in de woning 

Nee

Ja

Nee

Zijn er 

aannemelijke 

redenen?

Ja

NeeNee

Ja

Art. 162 lid 2, 

CurSv

Art. 162 lid 1, 

CurSv

Art. 162 lid 3, 

CurSv

Art. 162 lid 4, 

CurSv

Heeft de

opsporingsambtenaar een 

verslag gemaakt?

Nee

Ja

Is het verslag binnen 

48 uren aan de bewoner 

toegezonden?

Het verslag wordt voor 6 

maanden beschikbaar 

gehouden

Nee

Heeft de opsporings-

ambtenaar zich gelegitimeerd 

en het doel van het binnentreden 

vermeld?

Heeft de opsporings-

ambtenaar zich gelegitimeerd 

en het doel van het binnentreden 

vermeld?

Art. 162 lid 1, 

CurSv

Art. 162 lid 3, 

CurSv

Legenda

Begin/einde

Beslissing

Proces

Relevante wetsartikelen

Normschending

Ja

Nee

Art. 158 lid 2, 

CurSv

Art. 162 lid 1, 

CurSv

Art. 163 lid 1, 

CurSv

Art. 163 lid 3, 

CurSv

Art. 163 lid 3, 

CurSv

Art. 155 lid 3, 

CurSv

Begin

Einde

Ja

13



Procedure huiszoeking ter inbeslagneming 

voor opsporingsambtenaren

Nee
Is er een 

verdenking dat voor inbeslagneming  

vatbare voorwerpen zich in de woning 

bevinden?

R-C is de bevoegde autoriteit 

om binnen te treden ter 

inbeslagneming

Is er 

sprake van redelijke 

vermoeden van overtreding 

van het Opiumlandsverordening 

en/of het Vuurwapen-

verordening? 

(H)OvJ is de bevoegde 

autoriteit om een machtiging 

uit te reiken om huiszoeking 

ter inbeslagneming te doen 

Nee

Art. 9a lid 2 

Opiumlandsverordening 

c.q. art. 13 lid 3 
Vuurwapenverordening

Is er sprake van 

ontdekking op heterdaad?

Ja

Art. 122, CurSv
Nee

Is er sprake van dringende 

noodzakelijkheid?

Kan het optreden van de 

R-C worden afgewacht?

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Betreft het een 

misdrijf waarvoor voorlopige 

hechtenis is toegelaten?

Ja
NeeJa

OvJ is de bevoegde autoriteit om 

huiszoeking ter inbeslagneming te 

doen.

Art. 155 – 163, CurSv 

van toepassing. Behalve 

anders bepaald

Art. 122 lid 1&2, 
CurSv

Binnentreden in woning ter 

huiszoeking ter 

inbeslagneming

Procedure 

binnentreden in woningen

Procedure 

binnentreden in woningen

Notitie:

Art. 122 lid 2: 

Kan het optreden van de 
Officier van Justitie niet 

worden afgewacht, dan komt 

de bevoegdheid toe aan een 

Hulpofficier van Justitie, onder 

verplichting om van de 
ondernomen handeling 

onverwijld kennis te geven aan 

de Officier van Justitie.

Nee

Art. 122 lid 1, 
CurSv

Art. 122 lid 1, 

CurSv

Nee

Nee

Ja

Zijn de bewoners of 

huisgenoten gehoord?

Is er sprake van dringende 

noodzakelijkheid?

Ja

Zijn 

de bewoners 

of huisgenoten vruchteloos 

uitgenodigd de voorwerpen 

vrijwillig af te 

geven?

`

Ja

Nee

Nee

Nee

Zijn de 

bewoners of huisgenoten 

in de gelegenheid gesteld zich 

te verklaren omtrent de aangetroffen en voor 

inbeslagneming vatbare 

voorwerpen te 

verklaren?

De bevoegde autoriteit opent de 

huiszoeking ter inbeslagneming

Ja

Overgaan tot 

inbeslagneming

Nee

Heeft de OvJ een verslag 

van het binnentreden in de 

woning gemaakt?

Nee

Ja

Is het verslag binnen 

48 uren aan de bewoner 

toegezonden?

Nee

Ja

Art. 126 Lid 1, 
CurSv

Art. 126 lid 1, 

CurSv

Art. 126 lid 2, 

CurSv

Art. 126 lid 1, 

CurSv

Art. 129 lid 4, 

CurSv

Art. 163 lid 3, 

CurSv

Art. 163 lid 3, 
CurSv

Begin

Einde

Het verslag wordt voor 6 

maanden beschikbaar 

gehouden

Ja

Ja

Art. 155 – 163, CurSv 
van toepassing. Behalve 

anders bepaald

Art. 122 lid 1 jo. 

100, CurSv

Legenda

Begin/einde

Beslissing

Proces

Subproces

Relevante wetsartikelen

Normschending

Notitie:

Dit betekend niet 

dat de bevoegdheid 
om huiszoeking ter 

inbeslagneming te 

doen van de R-C 

wordt ontnomen.

14
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Hoofdstuk 2 – Normschendingen 

Normschending is een term die in het CurSv voorkomt (art. 413 CurSv). In Nederland wordt in art. 

359a NlSv de term vormverzuim gebruikt. Beide termen hebben dezelfde betekenis. Volgens de Hoge 

Raad is er sprake van vormverzuimen wanneer geschreven en ongeschreven vormvoorschriften niet 

worden nageleefd.55 Art. 413 CurSv werd ingevoerd om een wettelijke basis te geven aan de 

rechterlijke sancties zoals die in de rechtspraak waren ontwikkeld. De voormalige regelingen (art. 256-

257 (oud)NlSv) pasten niet meer in de tegenwoordige, door het EVRM beïnvloede, opvattingen 

omtrent het fair trial-beginsel.56 

In de literatuur worden over het algemeen drie argumenten gegeven voor het sanctioneren van 

normschendingen. Het eerste argument is het reparatieargument. Er moet worden voorkomen dat de 

overheid profiteert van de schendingen van vormvoorschriften. Door bijvoorbeeld bewijsuitsluiting 

wordt het behaalde voordeel weer van haar ontnomen. Het tweede argument is het 

demonstratieargument. Met het sanctioneren van normschendingen wordt er publiekelijk 

aangegeven, dat de overheid zichzelf niet aan de regels houdt die zij zelf opstelt. Het derde argument 

is het effectiviteitsargument. Doordat normschendingen niet worden beloond maar juist afgestraft, 

worden de opsporingsambtenaren gestimuleerd zich aan de regels te houden.57 

§2.1 – Uitgangspunten bij toepassing van de sancties van art. 413 lid 5 

Art. 413, eerste lid, CurSv begint met een omschrijving van normschendingen en stelt voorop dat een 

normschending hersteld moet worden. Hierbij wordt de term normschending als volgt omschreven: 

I die  or e , daaro der egrepe  zo el ettelijk o s hre e  oors hrifte  als regels a  
o ges hre e  re ht …  zij  ges ho de . In tegenstelling tot Nederland, gaat het in art. 413 eerste 

lid, CurSv niet alleen om normschendingen die tijdens het voorbereidend onderzoek plaatsvinden58 

maar ook om normschendingen die tijdens het onderzoek ter terechtzitting plaatsvinden, ook ingeval 

de behandeling van de zaak door de raadkamer plaatsvindt. De rechter kan dan, hetzij ambtshalve, 

hetzij op vordering van het OM of het verzoek van de verdachte of diens raadsman, de normschending 

herstellen. Toepassing van art. 413 CurSv hoeft dus niet per se door de verdediging verzocht te 

worden, maar kan ook ambtshalve geschieden. Hoewel het bovenstaande verankerd is in de wet, 

wordt in de praktijk toch van de verdediging verwacht dat zij dit vordert en voldoende gronden 

aangeeft. Dit blijkt uit het arrest van 10 maart 2015 waarin het Hof vaststelt dat er een normschending 

plaats heeft gevonden, maar de vordering tot het toepassen van een sanctie verwerpt vanwege 

onvoldoende motivering door de verdediging. De Hoge Raad liet deze uitspraak in stand.59 De 

verdediging moet in de praktijk volgens de Hoge Raad60 duidelijk en gemotiveerd aangeven welke 

sanctie zij vordert aan de hand van de beoordelingsfactoren van art. 413, zevende lid, CurSv.61 Het 

                                                           
55 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.3, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
56 Schalken & Mul deel 1 1999, p. 86. 
57 Ter Haar & Meijer 2011, p. 2.; Schoep, in: T&C Strafvordering 2015, art. 359a Sv, aant. 1. (online laatst 

bijgewerkt op 1 juli 2015); Corstens/Borgers 2014, p. 817-819. 
58 Ter Haar & Meijer 2011, p.14. 
59 HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:542, r.o. 2.4, NJB 2015/609. 
60 Vaste jurisprudentie, HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3541, NJ 2015/355 m.nt. B.F. Keulen; HR 9 

december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3550, NBSTRAF 2015/10 m.nt. J.S. Spijkerman; HR 6 januari 2015, 

ECLI:NL:HR:2015:4, NJ 2015/109 m.nt. Schalken. 
61 Hoekendijk 2016, p. 114 e.v. 
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arrest van 3 juli 2001 biedt een voorbeeld van herstelbaarheid van normschendingen.62 In casu werd 

op grond van art. 195a, derde lid, NlSv een van de geboden normen geschonden. De verdachte werd 

niet schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van een DNA-onderzoek. Indien de verdachte wel in 

kennis zou zijn gesteld van de uitslag, zou hij een contra-expertise DNA-onderzoek kunnen hebben 

laten verrichten. Het Hof oordeelde dat deze normschending hersteld kon worden door de verdachte 

alsnog in kennis te stellen van de uitslag. Het Hof oordeelde verder dat indien de verdachte het nodig 

achtte, hij bij het Hof een verzoek zou kunnen indienen om alsnog een tegenonderzoek te doen 

plaatsvinden. De Hoge Raad achtte dit oordeel niet onbegrijpelijk.63  

Indien de normschending niet meer kan worden hersteld, blijft herstel volgens art. 413, tweede lid, 

CurSv achterwege. Art. 413, vierde lid, CurSv schrijft voor dat indien herstel niet kan plaatsvinden, de 

normschending zonder gevolgen blijft. De rechter kan dus, indien hij van oordeel is dat er geen 

concreet rechtsgevolg aan de normschending gebonden kan worden, volstaan met slechts een 

constatering van de normschending.64 Volgens de Hoge Raad is het verbinden van een rechtsgevolg 

aan een normschending een bevoegdheid van de rechter en niet een plicht.65 Een voorbeeld van 

constatering van een normschending zonder verbinding van enig rechtsgevolg is te vinden in het arrest 

van 6 januari 2015.66  

Herstel blijft, volgens art. 413, tweede lid, CurSv, ook achterwege indien de rechtsgevolgen van de 

normschending uit enige wettelijke bepaling voortvloeien. Aan dit vereiste wordt niet snel voldaan 

doordat er weinig bepalingen bestaan waarvan de rechtsgevolgen van de normschending reeds uit de 

wet blijken. Een voorbeeld vloeit voort uit art. 290 CurSv waarin, op straffe van nietigheid, een termijn 

van ten minste 7 dagen tussen de dag waarop de dagvaarding aan de verdachte is betekend en het 

onderzoek ter terechtzitting moet verlopen, uitzonderingen daargelaten.67 

Art 413, vijfde lid, CurSv biedt de mogelijkheid om sancties toe te passen indien normen worden 

geschonden. Dit artikel geeft drie mogelijkheden: 

• strafvermindering; 

• bewijsuitsluiting; 

• niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM. 

Anders dan in Nederland is er ook een 4de mogelijkheid in art. 413, zesde lid, CurSv opgenomen 

a elijk de s hade ergoedi g . Dit is ee  or  a  tege oetko i g dat aa  de erda hte of 
veroordeelde toegekend kan worden ingeval van normschending.68 

De vorenstaande sancties zijn limitatief opgesomd. De rechter kan van deze mogelijkheden niet 

afwijken en kan voorts maar één van deze sancties kiezen. De schadevergoeding kan volgens art. 413, 

zesde lid, CurSv wel gecombineerd worden met hetzij strafvermindering, hetzij bewijsuitsluiting, dan 

wel met de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM. 

                                                           
62 HR 3 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2788, NJ 2001/535. 
63 HR 3 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2788, r.o. 3.3, NJ 2001/535. 
64 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.2, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
65 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.1, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
66 HR 6 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:4, r.o. 3.3, NJ 2015/109 m.nt. T.M. Schalken. 
67 Zie bijv. ook art. 274, tweede lid en art. 353, vijfde lid, CurSv. 
68 Schalken & Mul deel 1 1999, p. 88. 
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Wat ook van belang is in verband met het bereik van art. 413 CurSv is de bekende Schutznorm. De 

Schutznorm houdt hier in dat voor een geslaagd beroep op deze bepaling, een norm moet worden 

geschonden in het onderzoek naar het tegen de verdachte ten laste gelegde feit. Ook moet het de 

verdachte zelf zijn die rechtstreeks in zijn belang is geschaad. Dus er moet worden gekeken naar welk 

belang het geschonden voorschrift beoogt te beschermen, en in hoeverre dit belang betrekking heeft 

op de verdachte.69 Dit houdt in dat iemand geen beroep kan doen op een normschending die hem 

niet direct raakt (geen direct nadeel)70 en dat hij ook geen beroep op art. 413 CurSv kan doen indien 

het een normschending betreft die niet in het onderzoek naar het ten laste gelegde feit valt. Dus indien 

een vormvoorschrift werd geschonden in een eerdere zaak waarvan een verdachte nu nadeel van 

ondervindt, kan hij geen beroep doen op dit artikel.71 

§2.2 – wegingsfactoren bij toepassing van art 413 lid 5 CurSv 

In het bekende arrest van 30 maart 2004 (Afvoerpijp-arrest)72 heeft de Hoge Raad invulling gegeven 

aan enkele wegingsfactoren die betrekking hebben op het toepassen van art. 359a NlSv en die ook 

van toepassing zijn op Curaçao. Deze factoren staan in art. 359a, tweede lid, NlSv. De Hoge Raad 

oordeelde dat bij het verbinden van een rechtsgevolg aan een normschending de rechter rekening 

moet houden met de in art. 359a, tweede lid, NlSv genoemde factoren en dat het rechtsgevolg 

gerechtvaardigd moet worden door deze factoren.73 Op Curaçao zijn de factoren die in art. 359a 

tweede lid NlSv zijn opgenomen neergelegd in art. 413, zevende lid, CurSv, zij het met iets andere 

bewoordingen. Voorts is er, behalve de 3 Nederlandse factoren, ook een 4de factor in art. 413, zevende 

lid, CurSv opgenomen. 

De in CurSv opgenomen wegingsfactoren zijn:  

• het karakter, het gewicht en de strekking van de geschonden norm; 

• de ernst van de normschending; 

• het nadeel dat door de normschending werd veroorzaakt en 

• de mate van verwijtbaarheid van degene die de norm schond. 

§2.2.1 – Het karakter, het gewicht en de strekking van de geschonden norm 

Het karakter, het gewicht en de strekking van de geschonden norm is te vergelijken met de 

Nederla dse ersie het ela g dat het ges ho de  oors hrift die t . Bij deze egi gsfa tor gaat 
het om de norm zelf. Hoe belangrijk is deze norm? Hoewel in de literatuur sommige auteurs de 

Schutznorm als het belangrijkste punt van deze factor zien, is dit mijns inziens niet correct. Het gaat, 

net zoals dit in onze wet is omschreven, om het karakter, het gewicht en de strekking van de 

ges ho de  or  of zoals Ter Haar het o s hrijft, o  het ge i ht a  de ges ho de  or 74 en 

                                                           
69 Corstens/Borgers 2014, p. 826. 
70 HR 29 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3297, NJ 2006/193 m.nt. Y. Buruma; GHSHE 6 juli 2016, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:2721. 
71 HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2814, r.o. 2.3.2, NJ 2013/415 m.nt. M.J. Borgers. 
72 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
73 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma.  
74 Ter Haar & Meijer 2011, p.14. 
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iet zoals S hoep dit for uleert: Of e  tot i  hoe erre de erda hte door het erzui  daad erkelijk 
i  zij  erdedigi g is ges haad .75 Deze laatste for uleri g past eter ij de derde egi gsfa tor het 

adeel dat o dt e oo zaakt . Bij deze wegingsfactor kan aan huisvrede bij onrechtmatig 

binnentreden in en/of doorzoeken van een woning of de privacy bij het vorderen van gegevens 

worden gedacht.76 

Als het gaat om een belangrijk strafvorderlijk voorschrift levert deze wegingsfactor weinig problemen 

op. Als het gaat om beleidsregels, verhoorprotocollen of OM-aanwijzingen wordt het iets lastiger.77 

Schending van een dergelijk voorschrift zal niet snel als een belangrijk strafvorderlijk voorschrift 

worden aangemerkt.78 

§2.2.2 – De ernst van de normschending 

Over de ernst van de normschending valt niet zoveel te zeggen. Deze wegingsfactor spreekt voor zich. 

De ernst van de normschending geeft een indicatie welke sanctie toegepast zou kunnen worden: 

strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM in zijn vervolging. 

Natuurlijk geldt hoe ernstiger de normschending, hoe ingrijpender het rechtsgevolg.79  

De Hoge Raad gaf in zijn oordeel in het Afvoerpijp-arrest aan dat bij de beoordeling van de ernst van 

de normschending ook de omstandigheden waaronder de normschending is begaan van belang zijn 

en dat daarbij ook de mate van verwijtbaarheid van het verzuim een rol kan spelen.80 Dit is letterlijk 

een van de wegingsfactoren die in art. 413, zevende lid, CurSv staat. Misschien is dit door de Hoge 

Raad uit het CurSv overgenomen en onder deze wegingsfactor gestopt. 

Opmerking verdient dat het onbevoegd toepassen van een dwangmiddel niet als zo ernstig 

beschouwd wordt, indien vast komt te staan dat de bevoegdheid toch wel verleend zou zijn geweest.81 

Bijvoorbeeld in het vonnis van 11 november 2010 heeft de rechtbank Breda geoordeeld dat de 

normschending slechts geconstateerd dient te worden doordat doorzoeking ook door de R-C zou 

hebben plaatsgevonden als de opsporingsambtenaren zich zouden hebben beperkt tot zoekend 

rondkijken.82 Een ander voorbeeld komt voor in het vonnis van 26 april 2013 waarin, het Hof 

Amsterdam ook volstond met slechts de constatering van de normschending omdat de R-C, 

desgevorderd zonder enige twijfel tot binnentreden ter inbeslagneming zou zijn overgegaan of een 

machtiging daarvoor zou hebben uitgegeven.83  

Zelf ben ik het helemaal oneens met het voorgaande, omdat het in het Wetboek van Strafvordering 

gaat om het hebben van een machtiging om binnen te treden en niet om het zoude  ku e  he e  

van een machtiging. 

                                                           
75 Schoep, in: T&C Strafvordering 2015, art. 359a Sv, aant. 3. (online laatst bijgewerkt op 1 juli 2015) 
76 Hoekendijk 2016, p. 114 e.v. 
77 Ter Haar & Meijer 2011, p.28. 
78 HR 17 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8824, NJ 2007/253. 
79 Schoep, in: T&C Strafvordering 2015, art. 359a Sv, aant. 3. (online laatst bijgewerkt op 1 juli 2015) 
80 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
81 Hoekendijk 2016, p. 114 e.v.; zie noot op HR 31 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6159, NJ 2011/413 m.nt T.M. 

Schalken. 
82 RBBRE 11 november 2010, ECLI:NL:RBBRE:2010:BO3627, NJFS 2011/48. 
83 GHAMS 26 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885, NJFS 2013/160. 
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§2.2.3 – Het nadeel dat door de normschending werd veroorzaakt 

Het nadeel dat door de normschending werd veroorzaakt, is het meest complexe. In het Afvoerpijp-

arrest geeft de Hoge Raad het olge de aa : Bij de eoordeli g daar a  is o der eer a  ela g of 
e  i  hoe erre de erda hte door het erzui  daad erkelijk i  zij  erdedigi g is ges haad. 84 Er 

behoeft dus geen rechtsgevolg aan de normschending te worden verbonden indien het niet de 

verdachte is die door de niet-naleving van het voorschrift is getroffen. 

Het eerste aaraa  geda ht ka  orde  ij het adeel dat door de or s he di g is eroorzaakt , 
is dat bewijsmateriaal tegen de verdachte is verkregen dat niet zou zijn verkregen indien de 

onrechtmatigheid zich niet had voorgedaan.85 Dit is volgens Knigge een misvatting en hij argumenteert 

dit i  zij  o lusie oor het arrest a  9 de e er . Het door het overtreden voorschrift of 

beginsel beschermde belang is niet dat strafbare feiten niet worden ontdekt. Dat immers kan 

bezwaarlijk een rechtens te respecteren belang genoemd worden. Bij het door het verzuim 

veroorzaakte nadeel moet derhalve aan iets anders gedacht worden dan aan het feit dat tegen de 

verdachte bewijs is vergaard. De Hoge Raad noemt met name schade aan het verdedigingsbelang. 

Daar ij oet, de k ik, geda ht orde  aa  ela ge  die i e  het ereik a  art.  EVRM alle . 86  

De Hoge Raad volgde de opvatting van Knigge ook in het arrest van 4 januari 2011.87 In de recente 

jurisprudentie wordt deze gedachte nog steeds gevolgd. In de uitspraak van 6 april 2016 heeft het 

Gerechtshof Amsterdam, na verwijzing van de Hoge Raad, het onrechtmatig binnentreden in de 

o i g sle hts ge o stateerd. Het Gere htshof A sterda  oordeelde dat: het ela g a  de 
verdachte dat het gepleegde feit niet wordt ontdekt, niet kan worden aangemerkt als een rechtens te 

respecteren belang, zodat een eventuele schending van dit belang als gevolg van een normschending88 

geen nadeel oplevert als bedoeld in artikel 359a, tweede lid, NlSv (Art. 413, zevende lid, CurSv).  
Verder overweegt het Gerechtshof Amsterdam dat het nadeel dat de verdachte heeft ondervonden 

in casu heeft bestaan uit: dat diverse mensen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verdachte, 

zij  o i g he e  etrede  e  o.a. zij  gege e sdragers, aarop eel persoo lijke foto s are  
opgeslagen hebben onderzocht. Voorts overweegt het Gerechtshof Amsterdam dat schending van art. 

8 EVRM geen inbreuk doet op een eerlijk proces en dat de verdedigingsrechten van de verdachte niet 

zijn aangetast. Gezien het eerdergenoemde oordeelde het Hof dat de verdachte in onvoldoende mate 

nadeel heeft ondervonden om over te gaan tot bewijsuitsluiting.89 

In het arrest van 7 juli 2009 oordeelde de Hoge Raad dat bij een schending van het in art. 8 EVRM 

gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer niet zonder meer een schending 

van de in art. 6 EVRM vervatte waarborg van een eerlijk proces levert.90 In oktober 2010 oordeelde de 

Hoge Raad dat bij een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer in een strafprocedure geen rechtsgevolgen (sancties) behoeven te worden 

                                                           
84 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. 
85 Ter Haar & Meijer 2011, p.32. 
86 PHR 19 december 2006, ECLI:NL:PHR:2006:AZ2145 (concl. G. Knigge), par. 12, NJ 2007/28. 
87 HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, NJ 2012/145 m.nt. M.J. Borgers. 
88 Cursief Danilo Narvaez. 
89 GHAMS 6 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1274.  
90 HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH8889, r.o. 4.5, NJ 2009/399; EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, 

NJ 2002/180 m.nt. T.M. Schalken (Khan tegen Verenigd Koninkrijk). 
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verbonden, mits iemands recht op een eerlijk proces zoals opgenomen in art. 6 EVRM wordt 

gewaarborgd.91  

Naar mijn mening is dit een misvatting. In de voorgenoemde uitspraken is waarneembaar dat er een 

constante strijd is tussen de waarheidsvinding en de rechtsbescherming. Naar mijn mening geeft de 

Hoge Raad voorkeur aan de waarheidsvinding en wordt dat aspect aldus meer gewicht toegekend. 

Gezien deze ontwikkelingen kan niets anders worden geconcludeerd dat de Hoge Raad meer waarde 

hecht aan instrumentaliteit dan aan rechtsbescherming. Naar mijn mening is dus onterecht de 

voornoemde verhouding door de Hoge Raad buiten balans gebracht. Dat slechts in gevallen van 

schending van art. 6 EVRM een sanctie behoeft te worden opgelegd, is naar mijn mening helemaal 

verkeerd en in strijd met onze democratische rechtsstaat. In de preambule van het EVRM ligt vast, dat 

het teke e  a  dit erdrag te  doel heeft de u i ersele e  daad erkelijke erke i g e  toepassi g 
van de rechten die daarin zijn neergelegd te verzekeren en dat partijen opnieuw hun diep geloof in 

deze fundamentele vrijheden bevestigen die de grondslag vormen voor gerechtigheid en vrede in de 

wereld en welker handhaving vooral steunt, enerzijds op een waarlijk democratische regeringsvorm, 

anderzijds op het gemeenschappelijk begrip en de gemeenschappelijke eerbiediging van de rechten 

a  de e s aar a  die rijhede  afha kelijk zij .92 

Volgens de formulering van art. 6, derde lid, EVRM heeft een ieder tegen wie een vervolging is 

ingesteld in het bijzonder een aantal opgesomde rechten. Deze opsomming is niet limitatief en er 

kunnen dus meer rechten hieronder vallen. Naar mijn mening zou eerbiediging van de grondrechten 

van de verdachte, waaronder ook art. 8 EVRM valt, een plaats in deze opsomming moeten krijgen. 

Mijns inziens kan een proces alleen als eerlijk worden beschouwd indien de wijze van bewijsvergaring 

rechtmatig is.93 

§2.2.4 – De mate van verwijtbaarheid van degene die de norm schond 

Deze wegingsfactor is niet in de Nederlandse versie van art. 413 CurSv opgenomen maar zoals reeds 

werd aangegeven in §2.2.2, wordt deze factor in Nederland toch onder de ernst van de normschending 

geschaard. Deze factor houdt in dat bij de beoordeling van welk rechtsgevolg aan de normschending 

gebonden moet worden, er rekening gehouden moet worden met de mate van verwijtbaarheid van 

degene die de norm schond. Dit betekent dat betrouwbaar onrechtmatig verkregen bewijs onder 

omstandigheden toch toegelaten kan worden, mits de opsporingsambtenaren redenen hadden om 

aan te nemen dat hun handelen toegestaan was.94 Dus indien de opsporingsambtenaren te goeder 

trouw handelden, kan het onrechtmatig verkregen bewijs toch toegestaan worden. In het arrest van 

19 juni 2001 gaf de Hoge Raad de mogelijkheid om bewijsuitsluiting achterwege te laten in het geval 

van objectieve goede trouw. In casu hadden politieambtenaren aanwijzingen gekregen dat in een 

bepaald onbewoond pand zich een hennepkwekerij bevond. Na enkele voorzorgsmaatregelen 

genomen te hebben ging de politie ervan uit dat zij geen machtiging nodig had omdat het pand niet 

bewoond was. Het pand bleek achteraf toch bewoond te zijn door de verdachte, met als gevolg dat 

het binnentreden onrechtmatig was. Hoewel in dit geval geen sprake was van objectieve goede trouw, 

                                                           
91 HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:BL5629, r.o. 4.4.1, NJ 2011/169 m.nt. T.M. Schalken. 
92 Preambule Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 
93 Dissenting opinion Loucaides in EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, NJ 2002/180 m.nt. T.M. 

Schalken (Khan tegen Verenigd Koninkrijk). 
94 Ter Haar & Meijer 2011, p.28. 
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leert de Hoge Raad o s het olge de: Voor e ijsuitsluiti g is daar ij i  egi sel gee  plaats i die  
de verbalisanten op grond van de wijze waarop dat pand zich aan hen aandiende en hetgeen hen 

overigens omtrent dat pand bekend was en kon zijn, redelijkerwijs hebben mogen aannemen dat van 

ee  o i g gee  sprake as. 95 

Resumerend: in het geval van een normschending moet de rechter deze eerst herstellen. Indien er 

sprake is van een onherstelbare normschending, kan de rechter volstaan met een constatering van de 

normschending en er verder geen rechtsgevolg aan verbinden. Pas indien voor de procesvoering 

wezenlijke normen worden geschonden en na de toetsing van de hiervoor genoemde wegingsfactoren 

van art. 413, zevende lid, CurSv, kan de rechter overgaan tot het toepassen van de in het vijfde lid van 

art. 413 CurSv voorgeschreven sancties; hetzij strafvermindering, hetzij bewijsuitsluiting, dan wel niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het OM. 

§2.3 – Strafvermindering 

Volgens art. 413 CurSv kan de rechter in zijn eindvonnis bij schending van voor de procesvoering 

wezenlijke normen, na een redelijke afweging van alle in het geding zijnde belangen, beslissen, dat de 

hoogte van de straf, in verhouding tot de ernst van de normschending, zal worden verlaagd, indien 

het door de schending veroorzaakte nadeel langs die weg redelijkerwijze kan worden gecompenseerd. 

In het bekende Afvoerpijp-arrest geeft de Hoge Raad ook nadere criteria voor het toepassen van 

strafvermindering. Volgens de Hoge Raad komt strafvermindering (rekening houdend met het 

voorgaande) slechts in aanmerking, indien aannemelijk is dat:  

a. de verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden; 

b. dit nadeel is veroorzaakt door het verzuim;  

c. het nadeel geschikt is voor compensatie door middel van strafvermindering en 

d. strafvermindering ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst 

van het verzuim gerechtvaardigd is.96 

De Hoge Raad geeft verder geen graadmeter voor de mate waarin de straf kan of moet worden 

verminderd,97 maar oordeelt dat indien de rechter tot strafvermindering besluit, hij in zijn beslissing 

niet alleen moet aangeven dat en waarom hij dit rechtsgevolg aan het verzuim verbindt, maar ook in 

hoeverre hij de straf in verband met de begane normschending98 er i dert. 99 Volgens Schuyt zal de 

rechter dus een bruto en netto straf moeten bepalen en de normschending uitdrukkelijk een waarde 

toekennen in de vorm van de mate van strafvermindering.100 

                                                           
95 HR 19 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2202, r.o. 3.7, NJ 2001/574 m.nt. J.M. Reijntjes.  
96 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.3, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
97 Schuyt 2009, p. 134. 
98 Cursief Danilo Narvaez. 
99 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.3, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
100 Schuyt 2010, p. 134. 
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§2.4 – Bewijsuitsluiting 

Volgens art. 413 CurSv kan de rechter de resultaten van het onderzoek, voor zover zij rechtsreeks door 

middel van de normschending zijn verkregen, niet tot het bewijs van het strafbare feit toelaten, indien 

redelijkerwijze aannemelijk is, dat de verdachte door het gebruik van de onderzoeksresultaten ernstig 

in zijn verdediging is geschaad. 

 Art. 359a, eerste lid onder sub b, NlSv luidt als volgt: de resultaten van het onderzoek die door het 

verzuim zijn verkregen, mogen niet bijdragen aan het bewijs van het tenlastegelegde feit. 

In Nederland staat in de wet dus dat de bewijzen die door het verzuim (normschending) zijn verkregen 

niet aan het bewijs mogen bijdragen. Op Curaçao is het anders geformuleerd. Volgens de CurSV moet 

het namelijk aannemelijk worden gemaakt dat de verdachte door het gebruik van de 

onderzoeksresultaten ernstig in zijn verdediging is geschaad. Nederland kent deze criterium niet in de 

wet maar wel in de jurisprudentie.101 

In het Afvoerpijp-arrest overwoog de Hoge Raad dat bewijsuitsluiting uitsluitend aan de orde kan 

komen, indien het bewijsmateriaal rechtsreeks uit het resultaat van de opsporingshandelingen 

waarbij de normschending is begaan, is verkregen, en in aanmerking komt indien door de 

onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in 

aanzienlijke mate is geschonden.102 Deze overweging werd ook later in de arresten van 5 april 2005103, 

17 januari 2006104 en van 23 november 2010105 overgenomen.  

De Hoge Raad overwoog verder dat ook bij bewijsuitsluiting het overigens gaat om een bevoegdheid 

van de rechter, waarvan de uitoefening in de eerste plaats moet worden beoordeeld in het licht van 

de wettelijke beoordelingsfactoren van art. 359a, tweede lid, NlSv en van de omstandigheden van het 

geval.106 

In het arrest van 19 februari 2013 gaf de Hoge Raad een aanvulling op het in het Afvoerpijp-arrest 

gegeven beoordelingskader. Deze aanvulling kan worden gesplitst in drie categorieën waarbij 

toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk kan zijn.  

Ten eerste kan toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk zijn ter verzekering van het recht op een 

eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM.107 In dit verband kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het 

Salduz-arrest. In het Salduz-arrest was er sprake van schending van het recht op rechtsbijstand bij het 

politieverhoor.108 Volgens de Hoge Raad is in dergelijke gevallen, na afweging van alle factoren en na 

afweging van alle in het geding zijnde omstandigheden van het geval, de ruimte om het niet toepassen 

van bewijsuitsluiting (zeer) beperkt.109 

                                                           
101 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
102 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.4, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
103 HR 5 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS7572, r.o. 3.4, NJ 2005/300. 
104 HR 17 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU3948, r.o. 3.5.1, NJ 2006/495 m.nt. P.A.M. Mevis. 
105 HR 23 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN9187, r.o. 4.4, NJ 2010/641. 
106 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.4, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
107 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, r.o. 2.4.4, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
108 EHRM 27 november 2008, nr.36391/02, NJ 2009/214 (Salduz/Turkije). 
109 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, r.o. 2.4.4, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
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Ten tweede kan toepassing van bewijsuitsluiting ook noodzakelijk worden geacht in gevallen waarin 

het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM niet of niet rechtstreeks is 

geschonden, maar er toch wel sprake is van een schending in aanzienlijke mate van een ander 

belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel, bijvoorbeeld het onrechtmatig afluisteren van 

telefoongesprekken tussen een verdachte en zijn raadsman. Daarbij kan de rechter ook de te 

verwachten negatieve effecten, inbreuk op zwaarwegende belangen zoals de waarheidsvinding en het 

bestraffen van een dader die mogelijk een zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd, alsmede de 

belangen van het slachtoffer tegen het toepassen van bewijsuitsluiting, meewegen, mede gelet op de 

uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichting om effectief te bestraffen.110 

Ik e  het iet ee s et de Hoge Raad oor zo er Hij de ela ge  a  het sla htoffer  i  zij  
beslissing laat meewegen. Naar mijn mening zou de rechter objectief moeten blijven en geen 

medelijden moeten tonen jegens het slachtoffer. Het is een waarneembare ontwikkeling dat het 

slachtoffer telkens dichter bij de zaak wordt betrokken. Ik vind dit geen goede ontwikkeling. In 

tegendeel, het slachtoffer moet zo ver weg mogelijk van de zaak blijven. Door het slachtoffer in de 

zaak te betrekken kan de rechter medelijden krijgen met het slachtoffer waardoor de op te leggen 

straf het karakter van vergelding verliest en het karakter van wraak kan krijgen. 

Als laatste kan bewijsuitsluiting toegepast worden in zeer uitzonderlijke gevallen waarin er sprake is 

van schending van art. 6 EVRM noch van een zeer ernstige inbreuk op een grondrecht van de 

erda hte, aar i die  de des etreffe de or s he di g aar o je tie e gege e s lijkt dat zozeer 
bij herhaling voorkomt dat haar structureel karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten 

zich, vanaf het moment waarop deze structurele normschending111 hun bekend moet zijn geweest, 

onvoldoende inspanningen hebben getroost, overtredingen van het desbetreffende voorschrift te 

voorkome . 112 In dit geval geldt ook dat de rechter de te verwachten negatieve effecten, inbreuk op 

zwaarwegende belangen zoals de waarheidsvinding en het bestraffen van een dader die mogelijk een 

zeer ernstig strafbaar feit heeft gepleegd, alsmede de belangen van het slachtoffer tegen het 

toepassen van bewijsuitsluiting mee dient te wegen op de uit het EVRM voortvloeiende positieve 

verplichtingen om effectief te bestraffen.113 

Naar mijn mening heeft de eis van een structureel karakter van de normschending een aantal 

knelpunten en kan de rechtszekerheid aantasten. Ten eerste, is het erg moeilijk te bepalen wanneer 

er sprake is van een structurele schending van een bepaalde norm. Volgens Nan en Bektesevic is het 

voor de verdediging en de rechters onbegonnen werk om een onderzoek te doen naar alle uitspraken 

om een bepaalde structurele karakter aan te kunnen tonen mede omdat alleen geselecteerde 

uitspraken worden gepubliceerd. Nan en Bektesevic concluderen verder dat de strafrechter niet in 

staat is om de opsporing te controleren nu veel normschendingen van hem worden onttrokken.114 

Verder geeft de Hoge Raad ook niet aan of men bepaalde normschendingen zou kunnen 

categoriseren, zoals alle schendingen van art. 8 EVRM tegenover slechts een bepaalde norm die 

geschonden wordt. 

                                                           
110 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, r.o. 2.4.5, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
111 Cursief Danilo Narvaez 
112 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, r.o. 2.4.6, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
113 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, r.o. 2.4.6, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
114 Nan & Bektesevic, DD 2017/22. 
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Ten tweede, als eenmaal geconstateerd wordt dat een bepaalde norm stelselmatig wordt 

geschonden, dan is het de vraag in hoeveel gevallen bewijsuitsluiting toegepast zou kunnen worden. 

De rechters kunnen natuurlijk niet willekeurig kiezen in welke zaak zij bewijsuitsluiting toepassen 

omdat dit een inbreuk maakt op de rechtszekerheid van de verdachte. Ook de Hoge Raad is helemaal 

niet duidelijk over de te hanteren werkwijze. Desalniettemin wordt dit criterium soms door de 

feitenrechters toegepast. Nan en Bektese i  oe e  o.a. de olge de t ee oor eelde . De 
Re ht a k Gelderla d o er eegt dat de door haar ge o stateerde fout zi h steeds aker  oordoet 
en gaat uit van een structureel verzuim.115 De Rechtbank Midden-Nederla d ee t dat gee  sprake 
is van een i ide teel erzui .116 

Terzake schending van art. 8 EVRM heeft het EHRM geoordeeld dat een geconstateerde schending 

van artikel 8 EVRM niet zonder meer een schending van art. 6 EVRM oplevert en er dus geen sprake 

kan zijn geweest van schending van een goede procesorde, waardoor die schending tot 

bewijsuitsluiting moet leiden.117  

Terzijde moet worden opgemerkt dat art. 359a NlSv en dus ook art. 413 CurSv niet van belang zijn 

voor normschendingen waardoor de betrouwbaarheid van het aldus verkregen onderzoeksmateriaal 

eze lijk is eï loed. Da  zal het o derzoeks ateriaal i ers reeds o  die rede  door de re hter 
uite  es hou i g orde  gelate . 118 Het kan wel voorkomen dat een bewijs als onbetrouwbaar 

kan worden aangemerkt vanwege een normschending. In zulks geval zal het bewijs worden 

uitgesloten vanwege de onbetrouwbaarheid. Aan art. 413 CurSv komt men dan niet aan toe. De 

grondslag voor deze vorm van bewijsuitsluiting is rechtstreeks gelegen in het streven naar de 

materiële waarheidsvinding.119 

§2.5 – Niet-ontvankelijkheid OM 

De niet-ontvankelijkheidverklaring van het Openbaar Ministerie is de zwaarste sanctie die kan worden 

toegepast. De consequentie van het toepassen van deze sanctie is dat de verdachte op vrije voeten 

wordt gesteld indien hij zich in voorlopige hechtenis bevindt en niet meer strafrechtelijk vervolgd mag 

worden voor dezelfde ten laste gelegde feit. Volgens Sackers en Buruma is de Hoge Raad geen 

voorstander van deze vergaande sanctie.120 

In het bekende arrest van 19 december 1995 (Zwolsman-arrest) heeft de Hoger Raad de maatstaf 

aangegeven voor het toepassen van de niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM. Volgens de Hoge 

Raad moet toepassing van deze sanctie in uitzonderlijke gevallen in aanmerking worden genomen.121 

Er is slechts sprake van deze sanctie ingeval de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren 

ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijk procesorde waardoor doelbewust 

                                                           
115 RBGEL 28 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2984, NJFS 2014/147. 
116 Nan & Bektesevic, DD 2017/22; RBMNE 8 april 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2106, NJFS 2016/141. 
117 EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, NJ 2002/180 m.nt. T.M. Schalken (Khan tegen Verenigd 

Koninkrijk); GHAMS 24 juni 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9296. 
118 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.4, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
119 Corstens/Borgers 2014, p. 821. 
120 Sackers & Buruma 2010, p. 83. 
121 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. (Afvoerpijp-arrest). 
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of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke 

behandeling van zijn zaak is tekortgedaan (Zwolsman-criterium).122 

Het Zwolsman-criterium is later ook in het Afvoerpijp-arrest overgenomen.123 

In de recente Antilliaanse uitspraak van 28 april 2016 (Hato-zaak) heeft het GHvJ dit criterium ook 

gevolgd. In casu werd volgens de verdediging door de politie en justitie bewust en stelselmatig 

onrechtmatig – zonder wettelijke basis – opgetreden, door forse tegenprestaties af te spreken met 

medeverdachten en getuigen in ruil voor verklaringen, zonder daarover duidelijkheid te verschaffen 

middels volledige en accurate verslaglegging. Het GHvJ oordeelde, na inachtneming van al de in het 

geding zijnde omstandigheden van het geval, dat van een doelbewuste en grove veronachtzaming van 

de belangen en rechten van de verdachte niet is gebleken en dat derhalve voor niet-ontvankelijkheid 

van het OM noch voor bewijsuitsluiting plaats is.124 

Een voorbeeld van niet-ontvankelijkheidsverklaring van het OM is te vinden in de uitspraak van 6 

november 2007 van de Rechtbank Roermond. In deze zaak ging het om de rechtmatigheid van een 

doorzoeking. In de pv's en in de onder ede afgelegde verklaringen bij de R-C waren over de feitelijke 

gang van zaken m.b.t. die doorzoeking volgens de Rechtbank onverklaarbare tegenstrijdigheden 

opgenomen. De Rechtbank was dan ook van oordeel dat gegeven de tegenstrijdigheden er sprake was 

van een ernstige inbreuk op de procesorde, waardoor met grove veronachtzaming van de belangen 

van de verdachte aan diens recht op een faire behandeling van de zaak tekort is gedaan.125 Het OM 

heeft in deze zaak geen Hoger Beroep ingesteld waardoor deze uitspraak in kracht van gewijsde is 

gegaan. 

Een ander voorbeeld is te vinden in de uitspraak van 29 november 2007 van de Rechtbank Amsterdam. 

In deze casus werd zonder machtiging in de woning van de verdachte binnengetreden zonder dit in de 

p s te er elde . Volge s de Re ht a k A sterda  as dit ee  zeer gro e alatigheid, aar ee de 
belangen van de verdachte en die van een behoorlijke rechtspleging in zeer ernstige mate waren 

veronachtzaamd. Volgens de Rechtbank Amsterdam past geen andere sanctie dan de niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het OM bij een zo grove schending van het vertrouwen dat doorgaans 

i  a tsedige p s ordt gesteld. Het OM is te slotte for eel era t oordelijk voor de integriteit 

van de opsporing.126 Het OM heeft ook in deze zaak geen Hoger Beroep ingesteld waardoor deze 

uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. 

§2.6 – Schadevergoeding 

In tegenstelling tot Nederland bestaat in art. 413 CurSv nog een mogelijkheid namelijk de 

schadevergoeding. Volgens het zesde lid van art. 413 CurSv kan de rechter bij afzonderlijke beschikking 

besluiten een schadevergoeding toe te kennen, indien hij van oordeel is dat er hiervoor gronden van 

redelijkheid en billijkheid zijn. Deze laatste bevoegdheid komt aan de rechter toe die de zaak ter 

terechtzitting behandelt, of, als de zaak is beëindigd, voor wie deze het laatst heeft gediend.127 De 

                                                           
122 HR 19 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0328, r.o. 5.2, NJ 1996/249 m.nt. T.M. Schalken (Zwolsman).  
123 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.5, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma. (Afvoerpijp-arrest). 
124 GHvJ 28 april 2016, ECLI:NL:OGHACMB:2016:21, NJFS 2016/130 (Hato-zaak). 
125 RBROE 6 november 2007, ECLI:NL:RBROE:2007:BB7558, NBSTRAF 2007/477. 
126 RBAMS 29 november 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BB9065, NBSTRAF 2008/23. 
127 Zie art. 413, zesde lid, CurSv. 
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schadevergoeding kan volgens de MvT toegekend worden wegens onrechtmatige toepassing van alle 

strafvorderlijke dwangmaatregelen waardoor de verdachte schade heeft geleden.128  

Schadevergoeding kan zowel naast als in de plaats van strafvermindering, bewijsuitsluiting of de niet-

ontvankelijkheidsverklaring van het OM worden toegekend.129 

Onder schade is mede begrepen het nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat. Dus ook op 

immateriële schade kan gevorderd worden.130 

Het verzoek om schadevergoeding kan ter terechtzitting of binnen drie maanden na de beëindiging 

van de zaak of de beslissing dat geen of geen verdere vervolging zal worden ingesteld, worden 

ingediend.131  

Een verzoek om schadevergoeding kan ook door de erfgenamen van de gelaedeerde worden gedaan 

en de vergoeding kan ook aan hen worden toegekend. In dat geval blijft vergoeding van schade, die 

niet uit vermogensschade bestaat, achterwege.132  

Voor het bedrag van de schadevergoeding wordt door de rechter in eerste aanleg of ingeval het Hof 

van Justitie de vergoeding toekent, door de voorzitter van dat college een bevelschrift van 

tenuitvoerlegging afgegeven.133 Uitbetaling van de schadevergoeding geschiedt door of vanwege de 

Minister van Financiën.134 

Indien de gelaedeerde na het indienen van zijn verzoek of na het instellen van hoger beroep is 

overleden, geschiedt de toekenning ten behoeve van zijn erfgenamen.135 

In de rechtspraak is geen voorbeeld te vinden van een uitspraak met een vordering tot het betalen 

van een schadevergoeding in de zin van art. 413, zesde lid, CurSv. Schoop kent niet één zaak waarbij 

deze tegemoetkoming werd gevorderd en/of toegekend.  

  

                                                           
128 Schalken & Mul deel 1 1999, p. 88. 
129 Zie art. 413, zesde lid, CurSv. 
130 Zie art. 178, derde lid, CurSv. 
131 Zie art. 179, CurSv. 
132 Zie art. 179, derde lid, CurSv. 
133 Zie art. 181, eerste lid, CurSv. 
134 Zie art. 181, tweede lid, CurSv. 
135 Zie art. 179, derde lid, CurSv. 
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Hoofdstuk 3 – Toepassing van sancties bij het onrechtmatig binnentreden in 

een woning 

Bij het onrechtmatig binnentreden in een woning wordt art. 8 van het EVRM, dat de privacy life van 

burgers beschermt, geschonden. Art. 8, tweede lid, EVRM bepaalt dat geen inmenging van enig 

openbaar gezag is toegestaan in het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinslevenrecht, 

dan voor zover bij de wet is voorzien. Art. 14 van de StregCur beschermt ook het privélevensrecht. In 

dit hoofdstuk wordt welke sanctie door de rechter toegepast zou moeten worden, in het geval van 

onrechtmatig binnentreden in een woning volgens de huidige rechtsopvatting, besproken. 

§3.1 – Bepleiting van de verdediging 

In de rechtspraktijk, wanneer er sprake is van een normschending, wordt door de verdediging primair 

gestreefd naar de niet-ontvankelijkheid van het OM.136 Dit is ook meestal het geval bij onrechtmatig 

binnentreden in een woning. Met de toepassing van deze sanctie komt de verdachte op vrije voeten 

als hij zich in voorlopige hechtenis bevindt en zal niet meer vervolgd kunnen worden voor hetzelfde 

feit. Zoals in paragraaf 2.5 al duidelijk werd gemaakt is de Hoge Raad geen voorstander van deze 

sanctie. De lat is bij deze sanctie erg hoog gezet. Niet-ontvankelijkheid van het OM kan slechts 

geschieden ingeval de met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben 

gemaakt op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove 

veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van 

zij  zaak is tekortgedaa . Het sle hts  o re ht atig i e trede  i  ee  o i g oldoet iet aa  
het laatstgenoemde Zwolsman-criterium. Niettemin wordt in de praktijk de niet-ontvankelijkheid van 

het OM toch bepleit.137  

Subsidiair bepleit de verdediging meestal bewijsuitsluiting.138 Voor het onrechtmatig binnentreden in 

een woning is dit ook het logische verzoek. Indien in een woning onrechtmatig binnen wordt getreden 

en hierdoor belastende bewijzen worden gevonden, is het logisch om het hele binnentreden als 

onrechtmatig te kwalificeren, als gevolg dat al het belastend bewijsmateriaal als onrechtmatig 

verkregen bewijs wordt aangemerkt en wordt uitgesloten (fruit of the poisonous tree). 

Bewijsuitsluiting kan soms lijden tot vrijspraak.139 Een voorbeeld hiervan is in de uitspraak van 4 

augustus 2016 te vinden. De politie is de woning van de verdachte binnengetreden op basis van een 

anonieme brief. Volgens de verdediging is het binnentreden slechts op basis van een anonieme brief 

o re ht atig. Het Gere htshof s-Hertogenbosch gaf de verdediging gelijk en oordeelde dat het 

binnentreden in de woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verdachte onrechtmatig was 

omdat een enkele anonieme brief niet voldoende is voor een redelijk vermoeden van schuld van een 

bij de Opiumwet strafbaar gesteld feit. Het Hof oordeelde verder dat bewijsmateriaal dat onder deze 

                                                           
136 RBMNE 19 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:1003; GHAMS 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4150; 

GHAMS 14 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2336, NJFS 2016/173; GHSHE 13 juli 2016, 

ECLI:NL:GHSHE:2016:3125. 
137 GHSHE 9 december 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:5315; GHSHE 24 december 2015, 

ECLI:NL:GHSHE:2015:5477, NJFS 2016/62. 
138 RBMAA 6 april 2012, ECLI:NL:RBMAA:2012:BW1470, r.o. 3.2, NBSTRAF 2012/386; GHAMS 3 juni 2016, 

ECLI:NL:GHAMS:2016:2251; RBNNE 29 maart 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2510. 
139 GHAMS 16 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2327; GHSHE 4 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3541, NJFS 

2016/207.  
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omstandigheden is verkregen niet mag worden aangewend om een strafrechtelijke veroordeling van 

de verdachte te verkrijgen en sloot daarom het gevonden materiaal uit van het bewijs. 140 

Meer subsidiair bepleit de verdediging strafvermindering. In de rechtspraktijk wordt bij onrechtmatig 

binnentreden in een woning deze sanctie zelden toegepast. Meestal wordt door de feitenrechters, bij 

onrechtmatig binnentreden in een woning, de normschending slechts geconstateerd of wordt het 

onrechtmatig verkregen bewijs buiten de bewezenverklaring gelaten.141 Een voorbeeld waarbij de 

rechter de sanctie strafvermindering heeft toegepast is te vinden in de uitspraak van 12 februari 2014. 

In deze casus werd de woning van de verdachte binnengetreden op basis van on-geverifieerd en 

onbetrouwbare CIE-informatie. De machtiging om de woning van de verdachte te doorzoeken was 

dus onrechtmatig verleend. De rechtbank oordeelde dat, gelet op het belang van het geschonden 

voorschrift, niet kan worden volstaan met de enkele constatering van het verzuim en dat de 

onrechtmatige wijze waarop inbreuk op het huisrecht van verdachte is gemaakt, in voldoende mate 

gecompenseerd wordt door een lagere straf op te leggen dan het geval zou zijn geweest indien het 

verzuim zich niet had voorgedaan.142 

§3.2 – Huidige rechtsopvatting van de Hoge Raad terzake onrechtmatig binnentreden in 

een woning 

In hoofdstuk 2 zijn de criteria voor het toepassen van art. 413 CurSv uitvoerig uiteengezet. De rechter 

moet al de omstandigheden van het geval toetsen aan de criteria van art. 413 CurSv en de aanvullende 

jurisprudentie. In hoofdstuk 1 zijn de normen weergegeven, waarbij schending van een van deze 

normen het binnentreden onrechtmatig maakt. 

Bij het onrechtmatig binnentreden in een woning, moet de rechter deze normschending eerst 

proberen te herstellen. Indien de normschending niet hersteld kan worden, moet de rechter beslissen 

of hij kan volstaan met slechts een constatering van de normschending of dat hij na toetsing van de in 

art. 413, zevende lid, CurSv criteria en alle omstandigheden van het geval, een rechtsgevolg verbindt 

aan de normschending.  

Indien de Hoge Raad moet worden gevolgd, is er geen plaats meer voor het verbinden van enig 

rechtsgevolg aan het onrechtmatig binnentreden in een woning.143 De Hoge Raad is van mening dat 

bij een schending van het in art. 8 EVRM gegarandeerde recht op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer in een strafprocedure, geen rechtsgevolgen (sancties) behoeven te worden verbonden, 

mits iemands recht op een eerlijk proces zoals opgenomen in art. 6 EVRM wordt gewaarborgd.144 Dit 

betekent dus dat het onrechtmatig binnentreden slechts tot bewijsuitsluiting zou kunnen leiden in 

gevallen van een schending van een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM145 of in de uitzonderlijke 

gevallen opgenomen in het arrest van 19 februari 2013.146 In het arrest Khan tegen Verenigd Koninkrijk 

oordeelde het EHRM dat het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs, verkregen door schending 

                                                           
140 GHSHE 4 augustus 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:3541, NJFS 2016/207. 
141 GHSHE 24 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5477, NJFS 2016/62. 
142 RBZWB 12 februari 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:818; zie ook GHARN 14 oktober 2011, 

ECLI:NL:GHARN:2011:BT8225. 
143 Brinkhoff, DD 2016/8, afl. 2; Pieters, TPWS 2014/5; De Winter, NJB 2013/1253. 
144 HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:BL5629, r.o. 4.4.1, NJ 2011/169 m.nt. T.M. Schalken. 
145 Borgers, DD 2012/25; HR 7 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH8889, r.o. 4.5, NJ 2009/399. 
146 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 



29 

 

van art. 8 EVRM, niet zonder meer een schending van art. 6 EVRM oplevert.147 Dit werd later door de 

Grote Kamer van het EHRM op 10 maart 2009 weer herhaald in het arrest Bykov tegen Rusland.148 

Dat de Hoge Raad van mening is dat bij onrechtmatig binnentreden in een woning met slechts een 

constatering van de normschending kan worden volstaan, blijkt uit mijn onderzoek naar alle 

gepubliceerde arresten149 van de Hoge Raad van de jaren 2013 tot en met 2017 terzake deze 

normschending (tabel 2).  

Tabel 2 

Sanctie door HR Constatering door HR 

Rechtsgevolg in stand gelaten Uitspraak Hof vernietigd 

Geen ECLI:NL:HR:2013:BY5321 

 ECLI:NL:HR:2014:2670 

 ECLI:NL:HR:2014:3109 

  

Rechtsgevolg toegekend Uitspraak Hof bevestigd 

Geen ECLI:NL:HR:2013:1153 

 ECLI:NL:HR:2014:144 

 ECLI:NL:HR:2014:486 

 ECLI:NL:HR:2015:4 

 ECLI:NL:HR:2015:265 

 ECLI:NL:HR:2016:2919 

 

Uit deze tabel kan worden geconcludeerd dat de Hoge Raad sterk van mening is dat het onrechtmatig 

binnentreden in een woning niet gesanctioneerd behoeft te worden. Volgens mijn onderzoek heeft 

de Hoge Raad in geen enkel geval een sanctie, dat door de feitenrechters werd toegepast, in stand 

gelaten en ook in geen enkel geval een sanctie toegekend. Aan de andere kant heeft de Hoge Raad in 

negen gevallen de uitspraak van de feitenrechters, waarin de normschending slechts werd 

geconstateerd of waaraan een rechtsgevolg werd verbonden, bevestigd respectievelijk vernietigd. De 

Hoge Raad verwijst in de voornoemde uitspraken steeds naar het arrest van 19 februari 2013.150 In 

het geval van de arresten van maart 2014, februari 2015 en december 2016 wordt de verwerping van 

het iddel iet ee s ge oti eerd. De Hoge Raad o er eegt i  deze arreste  als olgt: Het iddel 
kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het 

middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de 

re htso t ikkeli g.  

                                                           
147 EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, NJ 2002/180 m.nt. T.M. Schalken (Khan tegen Verenigd 

Koninkrijk); zie ook EHRM 28 juli 2009, ECLI:NL:XX:2009:BK4631, NJ 2010/627 m.nt. Y. Buruma (Davies tegen 

Belgie). 
148 EHRM 10 maart 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ2228, nr. 4378/02 (Bykov tegen Rusland). 
149 Alle gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl en Kluwer Navigator. 
150 HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308 m.nt. B.F. Keulen. 
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§3.3 – Huidige rechtsopvatting van de feitenrechters terzake onrechtmatig binnentreden 

in een woning 

Indien de criteria van het EHRM en de Hoge Raad worden gehanteerd, zou onrechtmatig binnentreden 

in een woning slechts tot een constatering van de onrechtmatigheid moeten leiden. Toch wordt er in 

de lagere rechtspraak veelvuldig anders beslist. Na bestudering van alle gepubliceerde uitspraken151 

terzake onrechtmatig binnentreden in een woning uit de jaren 2017 (tot en met 1 april 2017), 2016, 

2015 en 10 willekeurig gekozen uitspraken uit de jaren 2013 en 2014, blijkt dat bij een overgroot deel 

van de uitspraken inzake onrechtmatig binnentreden, het onrechtmatig verkregen bewijs toch van het 

bewijs wordt uitgesloten. De volgende tabel en staafdiagram illustreren het resultaat van mijn 

onderzoek. 

Tabel 3 

*10 willekeurige uitspraken uit 2013 en 2014. 

** Tot en met 1 april 2017. 

*** Uitspraken uit 2011, 2012 en 2015. 

 

  

                                                           
151 Alle gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl en Kluwer Navigator. 

Jaar Constatering Bewijsuitsluiting 

2013/2014* ECLI:NL:GHAMS:2014:739 ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1127 

 ECLI:NL:RBNNE:2014:1087 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ2587 

 ECLI:NL:GHARL:2014:3062 ECLI:NL:GHARL:2013:6553 

 ECLI:NL:GHAMS:2014:5899 ECLI:NL:RBGEL:2014:1522 

  ECLI:NL:GHAMS:2014:1956 

  ECLI:NL: RBMNE:2014:7393 

   

2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:3437 ECLI:NL:RBMNE:2015:4228 

 ECLI:NL:GHAMS:2015:3795 ECLI:NL:RBNHO:2015:4660 

 ECLI:NL:RBNNE:2015:4656 ECLI:NL:RBMNE:2015:5108 

  ECLI:NL:RBMNE:2015:7554 

   

2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:1274 ECLI:NL:RBMNE:2016:589 

 ECLI:NL:RBROT:2016:5146 ECLI:NL:RBNNE:2016:2510 

  ECLI:NL:GHSHE:2016:3541 

   

2017** ECLI:NL:RBROT:2017:2445 ECLI:NL:RBGEL:2017:889 

   

Antillen*** ECLI:NL:OGHACMB:2012:BW0553 ECLI:NL:OGHACMB:2011:BW0546 

 ECLI:NL:OGEAA:2015:424  
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Gezien deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de feitenrechters van mening verschillen met de 

Hoge Raad. Het lijkt wel alsof de feitenrechters het ook niet met de Hoge Raad eens zijn en dus toch 

de sanctie bewijsuitsluiting toepassen. Een andere reden waarom de feitenrechters bij het 

onrechtmatig binnentreden in een woning de sanctie bewijsuitsluiting toepassen in plaats van deze 

normschending te constateren zoals de Hoge Raad dicteert, kan ik mij niet bedenken. Misschien 

hechten de feitenrechters wel meer waarde aan de rechtsbescherming van de verdachte in plaats van 

de instrumentaliteit.  

Uit de 2 uitspraken van 2017 kan geconcludeerd worden dat de strijd tussen constatering en 

bewijsuitsluiting is voortgezet. 

Het is wel een feit dat als dit geschil voor de Hoge Raad wordt gelegd, dat de Hoge Raad de uitspraak 

van de feitenrechters vernietigd en deze terugwijst/verwijst naar het/een Hof.152 Een voorbeeld 

hiervan is te vinden in de uitspraak van 6 april 2016 waarin het Gerechtshof Amsterdam, na verwijzing 

van de Hoge Raad, het onrechtmatig binnentreden in een woning slechts heeft geconstateerd. Het 

Gerechtshof Leeuwarden had in eerste instantie het bewijs uitgesloten mede omdat het Hof de 

normschending als een aanzienlijke schending van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift of 

rechtsbeginsel had geacht en oordeelde dat er sprake was van een zo ingrijpende inbreuk op een 

grondrecht van de verdachte, dat de toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk moest worden 

geacht.153 Volgens de Hoge Raad heeft het Hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, omdat het Hof 

                                                           
152 Zie tabel 2; HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NJ 2015/288; HR 16 september 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:2670, NJ 2014/461; HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY5321, NJ 2013/308 m.nt. B.F. 

Keulen. 
153 GHAMS 6 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1274. 
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kenbaar geen aandacht heeft besteed aan de overige in art. 359a, tweede lid, NlSv (art. 413, zevende 

lid, CurSv) genoemde factoren.154 

Op de voormalige Antillen zijn er maar 3 uitspraken, waarin onrechtmatig binnentreden in een woning 

werd geconstateerd, gepubliceerd.155 Van de 3 uitspraken werd bij 1 zaak (2011) bewijsuitsluiting 

toegepast en bij 2 zaken (2012 en 2015) de normschending slechts geconstateerd. Naar mijn mening 

is dit niet genoeg om te kunnen concluderen dat het GHvJ wel conform de Hoge Raad oordeelt. Uit 

deze cijfers kan een echte strijd tussen de Hoge Raad en de feitenrechters ook niet worden 

geconcludeerd. 

§3.4 – Meningen over het sanctioneren van onrechtmatig binnentreden in een woning 

Indien de Hoge raad gevolgd wordt en het onrechtmatig binnentreden in een woning slechts 

geconstateerd wordt, vraag ik mij af hoe anders het belangrijke recht op eerbiediging van privé-, 

familie- en gezinsleven van de verdachte dan gewaarborgd moet worden? Ik ben het niet met het 

EHRM en de Hoge Raad eens. De verhouding tussen de waarheidsvinding/instrumentaliteit en de 

rechtsbescherming is totaal uit balans gebracht. Indien het onrechtmatig verkregen bewijs door 

onrechtmatig binnentreden tot het bewijs wordt toegelaten en slechts geconstateerd wordt, heeft de 

verdachte dan geen enkel middel meer om zijn ondervonden nadeel te compenseren. Er is dus naar 

mijn mening in zulks geval weldegelijk een schending van art. 6 EVRM. 

Mijn gedachte vindt ook steun in de dissenting opinion van Loucaides in het arrest Khan vs. Verenigd 

Koninkrijk. Loucaides overweegt het volgende: 

I a ot a ept that a t ial a  e fai , as e ui ed  A ti le 6, if a pe so 's guilt fo  a  offe e is 
esta lished th ough e ide e o tai ed i  ea h of the hu a  ights … . I do ot thi k o e a  speak 
of a fai  t ial if it is o du ted i  ea h of the la . …  Mo eo e , if it is a epted that the ad issio  
of evidence obtained in breach of the Convention against an accused person is not necessarily a breach 

of the required fairness under Article 6, then the effective protection of the rights under the Convention 

ill e f ust ated. …  If iolati g Article 8 a  e a epted as fai  the  I a ot see ho  the poli e 
a  e effe ti el  dete ed f o  epeati g thei  i pe issi le o du t. …  The e lusio  of e ide e 

obtained contrary to the protected right to privacy should be considered as an essential corollary of 

the ight, if su h ight is to e of a  alue. 156 

Ook in het arrest Bykov tegen Rusland was de stemming niet unaniem. Zes van de zeventien rechters, 

waaronder ook de president van het Hof, waren het niet met deze uitspraak eens.157 In de dissenting 

opinion van Spielmann, waaraan vier andere rechters zich hebben gesloten, overweegt hij dat een 

pro es i  esse tie iet fair  ka  zij  als het e ijs dat ordt ge ruikt is erkrege  door iddel a  

schending van een door het verdrag beschermd recht.158 Spielmann sprak zijn teleurstelling uit en 

                                                           
154 HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3109, NJ 2015/288 m.nt. M.J. Borgers. 
155 Gepubliceerd op Rechtspraak.nl en Kluwer Navigator. 
156 Dissenting opinion Loucaides in EHRM 12 mei 2000, ECLI:NL:XX:2000:AE1368, NJ 2002/180 m.nt. T.M. 

Schalken (Khan tegen Verenigd Koninkrijk). 
157 EHRM 10 maart 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ2228, nr. 4378/02 (Bykov tegen Rusland). 
158 Dissenting opinion Spielmann in EHRM 10 maart 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ2228, nr. 4378/02 (Bykov tegen 

Rusland). 
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zegt: So u h, the , for the pri iples a d for the issed  opportu it  afforded to the Gra d 
Cha er to stre gthe  pra ti al a d effe ti e rights. 159 

Ook andere auteurs zoals De Hert en Knoops halen fel uit naar het EHRM en de Hoge Raad en 

beschrijven de scheiding tussen art. 8 en art. 6 EVRM als privacyschaamteloosheid of -cynisme en 

stelle  o.a. de olge de raag: at lijft er o er a  de gro dre hte  als justitie een grondrecht kan 

s he de  o  ie a d te eroordele ?  De Hert e  K oops o ludere  dat s he di g a  ee  
grondrecht door moet werken in het recht op een eerlijk proces en vinden dat bewijsuitsluiting in het 

geval van grondrechtenschendingen door opsporingsorganen een essentieel onderdeel is van een 

eerlijk proces. Uitsluiting van het bewijs dient dan ook te gebeuren binnen het proces, want een 

proces is alleen legitiem te noemen als de gevolgde weg legitiem is. De Hert en Knoops concluderen 

verder dat als schending van art. 8 EVRM niet tot een schending van art. 6 EVRM leidt, men van de 

privacy de status van grondrecht ontneemt.160 

Volgens Pieters is het naleven van voorschriften van groot belang voor het vertrouwen in de 

rechtsstaat en de betrouwbaarheid a  de ergaarde i for atie. Ee  erda hte zou erop oete  
kunnen vertrouwen dat de overheid haar regels naleeft, dit is inherent aan het recht hebben op een 

eerlijk pro es. 161  

Door de normschending slechts te constateren kan er een negatief signaal naar het publiek worden 

gestuurd. Door de strenge criteria van de Hoge Raad worden twee van de drie argumenten voor het 

sanctioneren van normschendingen negatief beïnvloed. Ten eerste het demonstratieargument. Met 

het beperken van sanctioneren van normschendingen wordt publiekelijk aangegeven dat de overheid 

zichzelf niet aan de regels hoeft te houden die zij zelf opstelt. Ten tweede het effectiviteitsargument. 

Door het beperken van sanctionering van normschendingen wordt, zoals Loucaides ook aangeeft, een 

negatief signaal naar de opsporingsambtenaren gestuurd, doordat normschendingen zonder 

consequenties blijven en niet afgestraft worden. Dit kan het optreden van opsporingsambtenaren 

negatief beïnvloeden doordat zij niet gestimuleerd worden om zich aan de regels te houden.  

Kuiper is ook van mening dat bewijsuitsluiting van toepassing zou moeten zijn indien bijvoorbeeld 

politieagenten zonder zich iets gelegen te laten liggen aan de wettelijke vereisten, woningen 

binnentreden en/of doorzoeken, waarbij dus sprake is van een ingrijpende inbreuk op het huisrecht 

van de verdachte.162 Ter Haar volgt deze gedachtegang en zegt dat bewijsuitsluiting toegepast dient 

te worden indien verwijtbaar, zonder machtiging en zonder toestemming van de bewoner, een 

woning wordt doorzocht.163 Hoeke dijk olgt ook deze geda hte e  zegt: het opzettelijk 
o re ht atig e /of o zorg uldig opspore  et de edoeli g dit later eer eg te relati ere  zal 
leiden tot niet-o t a kelijkheid of e ijsuitsluiti g .164 Dit betekent bijvoorbeeld dus dat in het geval 

dat opzettelijk en/of onzorgvuldig een woning onrechtmatig wordt binnengetreden, omdat men weet 

dat deze normschending ter terechtzitting toch slechts tot een constatering zal leiden, in zulks geval 

                                                           
159 Dissenting opinion Spielmann in EHRM 10 maart 2009, ECLI:NL:XX:2009:BJ2228, nr. 4378/02 (Bykov tegen 

Rusland). 
160 De Hert & Knoops, AA 2001/12, p. 975. 
161 Pieters, TPWS 2014/5. 
162 Kuiper 2014, p. 539. 
163 Ter Haar, TPWS 2015/15. 
164 Hoekendijk 2016, p. 114 e.v. 
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deze normschending toch gesanctioneerd zou moeten worden met bewijsuitsluiting of niet-

ontvankelijkheid van het OM.165  

§3.5 – Eigen mening terzake het sanctioneren van onrechtmatig binnentreden in een 

woning 

Naar mijn mening dienen de rechters het onrechtmatig binnentreden in een woning, mede gelet op 

de volgende overwegingen, met bewijsuitsluiting te sanctioneren. 

De Hoge Raad overweegt dat bewijsuitsluiting uitsluitend aan de orde kan komen indien het 

bewijsmateriaal door de normschending is verkregen, en komt slechts in aanmerking indien door de 

onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in 

aanzienlijke mate is geschonden.166 Door onrechtmatig binnentreden, schendt men het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Dit is een bij verdrag beschermd grondrecht. 

Onrechtmatig binnentreden in een woning moet naar mijn mening gekwalificeerd worden als een 

schending in aanzienlijke mate van een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel. 

Volgens De Hert en Knoops worden in onze Staatsregeling en in de internationale 

grondrechtdeclaraties lange rijen grondrechten opgesomd, waarbij geen kwalitatief onderscheid 

wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld het grondrecht op lichamelijke integriteit en het grondrecht op 

privacy. Het tegendeel wordt aangenomen, namelijk dat privacy een erg belangrijk grondrecht 

vormt.167 Het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven is dus naar mijn mening een net 

zo sterk grondrecht als alle andere grondrechten en moet beschermd worden. Indien bij een 

s he di g a  dit gro dre ht sta daard  sle hts ordt olstaa  et ee  o stateri g, da  rees ik 
dat dit de rechtsbeschermingscomponent van het strafrecht niet ten goede komt.  

Dat de gepleegde strafbare feiten niet worden ontdekt, kan niet als een rechtens te respecteren 

belang worden aangemerkt en levert geen normschending op als bedoeld in art. 413, CurSv.168 Maar 

dit is niet het (enige) nadeel dat de verdachte ondervindt. De verdachte ondervindt door het 

onrechtmatig binnentreden in zijn woning groot emotioneel nadeel. Baar heeft ook deze 

geda htega g e  zegt: Voor dege e  die de harde lij  aa ha ge , is de i der strikte sa tio eri g 
rond vormverzuimen een gunstige ontwikkeling. Voor de onschuldige burger is een onterechte 

binnentreding in zijn wo i g e hter ehoorlijk i grijpe d. 169 Mensen voelen zich nergens meer 

beschermd dan in hun eigen woning en als deze onrechtmatig wordt binnengetreden brengt dit een 

enorm emotioneel nadeel voor de verdachte met zich mee dat naar mijn mening niet te compenseren 

is met slechts een constatering. De Winter volgt ook deze gedachtegang en is van mening, dat 

i e trede  i  ee  o i g ee  i grijpe d i reuk is op het huisre ht. Wie ooit getuige is ge eest 
a  zo  operatie, kijkt zij  oge  uit.  Verder is hij a  mening dat overheidsoptreden zoals 

binnentreden in een woning niet als normaal moet worden geacht.170 

                                                           
165 Zie bijv. HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2005:AU3297, NJ 2006/193, m.nt. Buruma. 
166 HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AM2533, r.o. 3.6.4, NJ 2004/376 m.nt. Y. Buruma (Afvoerpijp-arrest). 
167 De Hert & Knoops, AA 2001/12, p. 972. 
168 HR 4 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM6673, r.o. 3.2.2, NJ 2012/145 m.nt. M.J. Borgers. 
169 Baar, NJB 2014/360. 
170 De Winter, NJB 2013/1253. 
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In de uitspraak van 28 januari 2014 oordeelde de rechtbank dat het nadeel dat de verdachte heeft 

ondervonden is dat hij bij dit onrechtmatig binnentreden had moeten dulden dat 

opsporingsambtenaren onbevoegdelijk zijn woning binnen zijn gegaan en hebben doorzocht.171  

Na grondig bestudering van de arresten en het nagaan van alle criteria die door de Hoge Raad zijn 

geformuleerd, vraag ik mij af in hoeverre de rechter de vrijheid heeft om een sanctie conform art. 413 

CurSv toe te passen. Volgens de parlementaire geschiedenis was het het idee van de wetgever om de 

rechter vrijheid te geven in de keuze voor het toepassen van een van de sancties. Volgens Brinkhoff is 

het duidelijk dat de Hoge Raad de feitenrechters probeert te sturen en hen te beperken in hun vrijheid 

om te kiezen tussen de sancties van art. 413 CurSv.172 Dit heeft wel tot gevolg dat de door de wetgever 

beoogde vrijheid van sanctioneren van normschendingen aan de feitenrechters in aanzienlijke mate 

wordt beperkt.173 

Het veelgebruikte argument tegen mijn pleidooi tot het verzachten van de criteria voor 

bewijsuitsluiting bij normschendingen is, als je iets te e e ge  he t, he  je ook iets te eze .  

Dit argument gaat naar mijn mening niet op. De reden hiervoor is dat de goede naam van personen 

die verdacht werden van een strafbaar feit, maar na het binnentreden niet langer verdacht bleken te 

zijn, wordt geschaad. Dit laatste is zeker aan de orde in een kleine gemeenschap als die van Curaçao. 

Bij de Nederlandse ombudsman wordt vaak geklaagd over binnentreden waarbij niets wordt 

gevonden. De Nederlandse ombudsman heeft in 2014 geconstateerd dat politiecijfers terzake 

binnentreden in woningen ontbreken. De politie registreert niet hoe vaak zij een woning binnentreedt 

en niets vindt. In zijn rapportbrief aan de korpschef van de Landelijke politie schreef de Ombudsman 

een advies om met een dergelijke registratie te beginnen.174 De genoemde (voormalige) verdachten 

ondervinden de meeste schade van het onrechtmatig binnentreden. 

Een ander tegenargument is dat, gezien de technologische ontwikkelingen, het privéleven van 

(voormalige) verdachten snel op internet komt ter inzage van de hele wereld. Een voorbeeld is het 

geval waarbij een wietkwekerij een SM-kamer bleek te zijn.175 In dit geval werd bij de politie een 

melding over hennepteelt gedaan, omdat de ramen van de woning geblindeerd waren. Volgens de 

politie duidt dit regelmatig op wietteelt. Eenmaal binnen troffen ze een SM-kamer aan, wat niet 

illegaal is, maar voor de bewoner wel schaamtevol was. De wijkpolitie heeft deze vondst op Twitter 

gepubliceerd. Dit kwam allemaal in de media waardoor het schaamtegevoel van de voormalige 

verdachte veel erger werd.176 Dit is mijns inziens onaanvaardbaar.  

Men kan dus volstrekt legale activiteiten ondernemen of bepaalde goederen in zijn woning hebben, 

waarvan men liever niet heeft dat de politie, de hele wijk en iedereen op internet daar weet van 

heeft.177 

Andere veelgebruikte argumenten tegen het (zwaar) sanctioneren van normschendingen zijn 

bijvoorbeeld de waarheidsvinding, de te verwachten negatieve effecten (vanuit de maatschappij) en 

het bestraffen van een dader die mogelijk zeer ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. Hoewel deze 

                                                           
171 RBGEL 28 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:2984, NJFS 2014/147. 
172 Brinkhoff, DD 2016/8, afl. 2. 
173 Schalken & Mul deel 1 1999, p. 87-89. 
174 Rapportbrief Nationale Ombudsman 2014. 
175 Baar, NJB 2014/360. 
176 Zoek op internet: wietkwekerij blijkt sm-kamer. 
177 Baar, NJB 2014/360. 
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geldige argumenten zijn ben, ik van mening dat het heel tegenstrijdig is dat opsporingsambtenaren de 

wet overtreden om de wet te handhaven. De voornaamste functieomschrijving van een 

opsporingsambtenaar is om mensen die zich niet aan de regels houden te vervolgen. Hoe kan het dan 

worden toegestaan dat de opsporingsambtenaar zichzelf niet aan de regels houdt? De normen zijn er 

gecreëerd om gevolgd te worden. Het maakt naar mijn mening niet uit of het opsporingsambtenaren 

zijn of normale burgers. Iedereen dient de wet te gehoorzamen. Het rechtskarakter van het 

publiekrecht dient echter niet te worden vergeten. De overheid, anders dan in het privaatrecht, mag 

in principe niets, tenzij het is toegestaan.178 

  

                                                           
178 De Winter, NJB 2013/1253. 
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Conclusie 

In de inleiding werd de centrale vraagstelling van deze scriptie geïntroduceerd. Deze luidt als volgt: 

Wat is de huidige rechtsopvatting van de Hoge Raad tegenover die van de Nederlandse en 

Antilliaanse feitenrechters terzake het sanctioneren van onherstelbare vormverzuimen in het 

strafrecht in gevallen van onrechtmatig binnentreden in een woning? 

Bij beantwoording van deze vraag is het voorgaande onderzoek grofweg ingedeeld in drie delen, te 

weten: een algemeen dat deel dat een woning, de verdachte en binnentreden definieert, een grondige 

analyse naar het toetsingskader bij het verbinden van een rechtsgevolg aan een normschending en 

een analyse naar de toe te passen sanctie bij het onrechtmatig binnentreden in een woning. 

Uit hoofdstuk  ku e  de olge de o lusies orde  getrokke . De ter  o i g  oet rui  
worden geïnterpreteerd. Er moet niet zonder meer worden gekeken naar de uiterlijke kenmerken van 

een bepaalde ruimte maar er moet ook gekeken worden naar de daadwerkelijke gegeven bestemming 

van die ruimte. De ruimte krijgt het karakter van een woning wanneer die ruimte feitelijk bewoond 

wordt. 

Verder wordt een verdachte pas als zodanig aangemerkt indien een redelijk vermoeden van schuld 

aan enig strafbaar feit uit feiten of omstandigheden voortvloeit. Deze feiten en omstandigheden 

moeten naar objectieve maatstaven gemeten, voldoende grond opleveren voor de verdenking van 

het plegen van een strafbaar feit. 

Voorts is er sprake van binnentreden zodra de feitelijke grenzen van de woning overschreden worden. 

Dus zodra er zich een lichaamsdeel aan de binnenkant van de woning bevindt. Indien men een woning 

binnen wil treden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, moet men over een 

schriftelijke machtiging beschikken. 

Uit hoofdstuk 2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Er is sprake van normschending 

indien normen, daaronder begrepen zowel wettelijk omschreven voorschriften als regels van 

ongeschreven recht, zijn geschonden. Indien een norm is geschonden moet de rechter eerst deze 

proberen te herstellen. Indien deze onherstelbaar is, moet de rechter deze constateren. Indien de 

rechter het nodig vindt om een rechtsgevolg aan de normschending te verbinden, dan kan hij uit drie 

sancties kiezen namelijk: strafvermindering, bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheidsverklaring van 

het OM. Een tegemoetkoming in de zin van een schadevergoeding is op Curaçao ook mogelijk. Bij het 

verbinden van een rechtsgevolg aan de normschending moet de rechter de volgende wegingsfactoren 

in acht nemen: het karakter, het gewicht en de strekking van de geschonden norm, de ernst van de 

normschending, het nadeel dat door de normschending is veroorzaakt en de mate van verwijtbaarheid 

van degene die de norm heeft geschonden. 

Bij het toepassen van de sanctie strafvermindering moet het aannemelijk worden gemaakt dat: de 

verdachte daadwerkelijk nadeel heeft ondervonden, dit nadeel veroorzaakt is door de 

normschending, het nadeel geschikt is voor compensatie door middel van strafvermindering en 

strafvermindering ook in het licht van het belang van het geschonden voorschrift en de ernst van het 

verzuim gerechtvaardigd is. 
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Bewijsuitsluiting kan als op grond van art. 413 CurSv uitsluitend aan de orde komen indien het 

bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen, en komt slechts in aanmerking indien door de 

onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in 

aanzienlijke mate is geschonden. Voorts kan toepassing van bewijsuitsluiting ook noodzakelijk worden 

geacht ter verzekering van het recht van de verdachte op een eerlijk proces of indien er sprake is van 

een schending in aanzienlijke mate van een ander belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of 

rechtsbeginsel. Verder kan bewijsuitsluiting toegepast worden in de (zeer uitzonderlijke) situatie 

waarin het desbetreffende normschending naar uit objectieve gegevens blijkt zozeer bij herhaling 

voorkomt dat zijn structureel karakter vaststaat en de verantwoordelijke autoriteiten zich, vanaf het 

moment waarop dit structurele verzuim hun bekend moet zijn geweest, onvoldoende inspanningen 

hebben getroost overtredingen van het desbetreffende voorschrift te voorkomen. 

Niet-ontvankelijkheid van het OM komt uitsluitend aan de orde ingeval de met de opsporing of 

vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op beginselen van een behoorlijk 

procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte 

aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. 

In hoofdstuk 3 wordt de centrale vraag van deze scriptie beantwoord. Ten eerste kan geconcludeerd 

worden dat indien in de rechtspraktijk de Hoge Raad blindelings gevolgd wordt, er bij onrechtmatig 

binnentreden in een woning, doorgaans geen sanctie zal worden toegepast. Uit mijn onderzoek (tabel 

2) blijkt dat indien de feitenrechters een sanctie aan deze normschending verbinden, door de Hoge 

Raad gecasseerd wordt. Volgens de Hoge Raad kan er bij het onrechtmatig binnentreden in een 

woning worden volstaan met slechts een constatering van die normschending. 

Volgens de Hoge Raad en het EHRM is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs, door schending 

van art. 8 EVRM, niet zonder meer een schending van art. 6 EVRM. 

Het onrechtmatig verkregen bewijs wordt dan niet van het bewijs uitgesloten. Slechts in het geval dat 

art. 8 EVRM in aanzienlijke mate wordt geschonden of structureel woningen onrechtmatig worden 

binnengetreden, zou een rechter bewijsuitsluiting kunnen toepassen. Het criterium van de structurele 

normschending heeft echter ook een aantal knelpunten zoals beschreven in paragraaf 2.4. 

Aan de andere kant kan uit mijn onderzoek worden geconcludeerd dat de meningen over de toe te 

passen sanctie bij onrechtmatig binnentreden in een woning bij de Nederlandse feitenrechters 

verdeeld zijn. Er zijn rechters die keurig de strenge regels van de Hoge Raad volgen, maar ook rechters 

die deze criteria toch niet volgen. Uit mijn onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de feitenrechters 

deze normschending sanctioneert met bewijsuitsluiting terwijl de andere helft deze normschending 

slechts constateert. 

Op de voormalige Antillen zijn er maar 3 uitspraken, waarin onrechtmatig binnentreden in een woning 

werd geconstateerd, gepubliceerd. In twee van de 3 uitspraken werd de normschending slechts 

geconstateerd terwijl in een geval de sanctie bewijsuitsluiting werd toegepast. Dit is mijns inziens niet 

genoeg om te kunnen concluderen dat het GHvJ wel conform de Hoge Raad oordeelt. 

Uit deze cijfers kan niet worden geconcludeerd dat er een echte strijd is tussen de feitenrechters van 

de voormalige Antillen en de Hoge Raad, zoals wel waarneembaar uit mijn onderzoek tussen de helft 

van de Nederlandse feitenrechters en de Hoge Raad. 
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Terzijde moet worden opgemerkt dat samen met mij, veel auteurs tegen de strenge regels terzake 

toepassing van bewijsuitsluiting van de Hoge Raad zijn, zoals in paragraaf 3.4 en 3.5 is aangegeven.  

Ik denk dat er voldoende ruimte is voor een meer uitgebreid onderzoek over dit thema. Er kan 

bijvoorbeeld een onderzoek worden gedaan naar alle uitspraken terzake het onrechtmatig 

bi e trede  i  ee  o i g i  plaats a  sle hts  de gepu li eerde uitsprake . Dit geldt oor 
Nederland evenals voor Curaçao. Verder kan ook een onderzoek worden gedaan naar woningen die 

onrechtmatig werden binnengetreden maar waarin niets illegaals gevonden werd. 
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Bijlage I – Machtiging binnentreden  

 

MACHTIGING BINNENTREDEN IN EEN WONING 
ter huiszoeking ter inbeslagneming 

art. 155 e.v. Sv 
 

De procureur-generaal van Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba: 

 
gezien   het lopend strafrechtelijk onderzoek onder de naam Machtig waarbij 
 
naam   Jofessional office NV 
opgericht op   21 december 1998 te Curaçao 
gevestigd te   Curaçao 
adres   Kaya Tony kuch 
 
 
naam    Danilondnw 
voornamen   Maria Lusaka 
geboren op   Colombia 1974 op Curaçao 
wonende te  Curaçao 
adres   Montana afklokt 13 
 
   worden verdacht van betrokkenheid bij de overtreding van: 
 

de artikelen 235 lid 2 en 244 lid 2 van de Algemene Verordening In- Uit- 
en Doorvoer; 

 
overwegende  dat het vermoeden bestaat, dat op na te noemen plaats, voor 

inbeslagneming vatbare voorwerpen bevinden, ten aanzien waarvan of 
waarmee, dan wel, met behulp waarvan, voormeld feit is gepleegd 
en/of die met voormeld feit zijn buitgemaakt; 

 
gelet op   artikel 155 e.v. j° 122 van het Wetboek van Strafvordering; 
 
machtigt  de officier van justitie mr. G.L.C. Schoop, houder van deze machtiging, 

vergezeld van anderen, desnoods tegen de wil, dan wel buiten 
afwezigheid van de bewoner(s), 

 
ter huiszoeking ter inbeslagneming; 

 
de woning op het adres: 

 
Montana abo straat nr. 7 
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alsmede de eventueel zich bij dat adres bevindende aanhorigheden 
en/of de klaarblijkelijk aan verdachten ter beschikking staande 
transportmiddelen, binnen te treden; 

 
bepaalt  dat de uitvoering van deze machtiging op heden en gedurende drie 

dagen na dagtekening van deze machtiging op elk tijdstip mag 
plaatshebben. 

 
Curaçao, 21 december 2011 

  
 
 

mr. D.A. Piar, 
De procureur-generaal 
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Bijlage II – Vordering huiszoeking 

 

 

VORDERING HUISZOEKING 
artikel 137 WvSv 

 

 

Aan de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken 
bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. 

 

De officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao. 
 

overwegende dat in opdracht van de procureur-generaal en onder leiding van de 
officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao door de 
Landsrecherche Curaçao, hierbij ondersteund door 
opsporingsambtenaren van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), 
vestigen Curaçao en Aruba, een strafrechtelijk en strafrechtelijk 
financieel onderzoek loopt tegen na te noemen (natuurlijke) personen; 

 

overwegende  dat uit het proces-verbaal van 21 december 2016 nr. 219303 blijkt dat: 
   

Naam   : Naredes 

Voornamen  : Daniels Castro 

Geboren op  : 15 januari 1994 

Geboorteplaats  : Curaçao 

Geboorteland  : Curaçao 

Adres (cfm Basisadm.) : Kaya klok 13 

Feitelijk woonadres : Montana afbouw klok 13 

Feitelijk woonplaats : Curaçao 

Nationaliteit  : Nederlandse 

ID – nummer  : 1994011501 

 

en 
 

Naam   : Naredes 

Voornamen  : Daniel Castro 

Geboren op  : 15 januari 1994 

Geboorteplaats  : Curaçao 

Geboorteland  : Curaçao 

Adres (cfm Basisadm.) : Kaya klok 13 

Feitelijk woonadres : Montana afbouw klok 13 

Feitelijk woonplaats : Curaçao 

Nationaliteit  : Nederlandse 

ID – nummer  : 1994011501 
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(ondermeer) verdacht worden van valsheid in geschrift en witwassen, 
zijnde feiten in Curaçao strafbaar gesteld in de artikelen 2:184 en 2:404 
van het Wetboek van Strafrecht en artikel 435a Wetboek van Strafrecht 
(oud); 

 
overwegende dat het vermoeden bestaat, dat zich op na te noemen adres voorwerpen 

bevinden, welke vatbaar zijn voor inbeslagneming; 
 
van oordeel  dat voor het onderzoek het doen van huiszoeking noodzakelijk is; 
 
gezien  de artikelen 1, 199, 137 en 139 van het Wetboek van Strafvordering; 
 
vordert dat de rechter-commissaris huiszoeking ter inbeslagneming zal doen op 

het volgende adres: 
 

Montana aboukaya kleKaya KLMO 13 
 

alsmede de aanhorigheden. 
 
 
Willemstad, 15 december 2016. 
 
 
 
De officier van justitie, 
G.L.C. Schoop 
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Bijlage III – Beschikking huiszoeking 

 
 
 

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO 

 

RECHTER-COMMISSARIS BELAST MET DE BEHANDELING VAN 

STRAFZAKEN 

 

BESCHIKKING HUISZOEKING 
 

Op 15 januari 2017 heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechter-commissaris belast 

met de behandeling van strafzaken huiszoeking ter inbeslagneming zal doen in de zaak tegen 

de verdachte: 

 

Naam: Geraldine Duran 

Geboortedatum: 15 januari 1994 

 

Tegen wie een opsporingsonderzoek gaande is wegens verdenking van de in voornoemde 

vordering vermelde strafbare feiten. 

 

Uit de vordering en de eerder gevoegde stukken blijkt dat de officier van justitie vordert 

huiszoeking ter inbeslagneming van de daarin aangegeven voorwerpen te doen op het adres: 

 

• Kaminda Helmin Wiels #98 

 

Op grond van de aangeboden stukken is gebleken van dringende noodzakelijkheid tot het 

verrichten van de huiszoeking. 

 

De navolgende beslissing is genomen op grond van de artikelen 137, 138 en 139 (en 159) van 

het Wetboek van Strafvordering. 

 

BESCHIKKING 

 

De rechter-commissaris bepaalt dat er zal worden overgegaan tot huiszoeking ter 

inbeslagneming van de daarvoor vatbare voorwerpen, zoals hierboven aangegeven, op het 

adres: 

 

• Kaminda Helmin Wiels #98 

 

Deze huiszoeking strekt zich uit tot alle aanhorigheden van het pand en voertuigen die 

kennelijke hebben gediend tot gebruik door de verdachte. 

 

Aldus gegeven op Curaçao op 15 februari 2017 door mr Danilo Narvaez, rechter in het 

gerecht in eerste aanleg, optredende als rechter-commissaris belast met de behandeling van 

strafzaken in tegenwoordigheid van de griffier Bibian George. 
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Bijlage IV – Machtiging binnentreden Hulpofficier van Justitie 

Parket van de officier van justitie Curaçao 
 

MACHTIGING BINNENTREDEN IN (EEN) WONING(EN) 
Art. 155 WvSv 

 

Parketnummer: uhwanucwue 

 

 

De hulpofficier van justitie, Huewuue newnewuide te Andnednued. 

 

gezien 

 het proces-verbaal 

 

 rapport of 

 

 binnengekomen ambtsberichten(en) 

 

dd. 28 juni van 2017, waaruit blijkt dat 

 

naam   : Gasselmijer 

voornamen : Bibian Carolina 

geboren op  : 22 oktober 1993 te Curaçao 

wonende te : Kaya Rakeliou 57 

adres  : Schelpwijk Kaya due snw 

 

verdacht wordt van overtreding van art. 3             

van het Vuurwapenverordening 

 

het rechterlijk bevel dd. 28 jundn di van ……sss….,dat van 

 

naam   : Gasselmijer 

voornamen : Bibian Carolina 

geboren op  : 22 oktober 1993 te Curaçao 

wonende te : Kaya Rakeliou 57 

adres  : Schelpwijk Kaya due snw 

 

de medebrenging of gevangenneming is bevolen; 

 

overwegende   dat uit voormelde stukken blijkt dat met het oog op 

 

 de opsporing van vorenbedoeld misdrijf 

 

 huiszoeking ter inbeslagneming van voorwerpen 
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 het doorzoeken van (een) woning(en) ter aanhouding van de verdachte of ter 

medebrenging of gevangenneming van de verdachte of bedoelde persoon, 

 

binnentreden noodzakelijk is in 

 

 (de) woning(en): ……………………. ; 
 

 een aantal woningen; 

 

gezien  de artikelen 155 tot en met 161 van het Wetboek van Strafvordering; 

 

machtigt om zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner 

 

 binnen te treden in voormelde woning(en) 

 

 voor de tijdsduur a  ………….. a afgifte a  deze a htiging ten behoeve van de 

opsporing van voormeld misdrijf, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, 

binnen te treden in woningen; 

 

 ten behoeve van de aanhouding, de medebrenging of de gevangenneming van 

de voornoemde verdachte binnen te treden in iedere woning waarin die 

verdachte zich bevindt of redelijkerwijze verondersteld wordt zich te bevinden; 

 

 ten behoeve van de medebrenging of gevangenneming van voornoemde 

persoon binnen te treden in iedere woning waarin die persoon zich bevindt of 

redelijkerwijze verondersteld wordt zich te bevinden; 

 

machtigt voorts  binnen te treden 

 

 bij afwezigheid van de bewoner 

 

 op alle ure  a  de dag, itsdie  ook tusse  idder a ht e  zes uur s orge s 

 

 vergezeld door anderen 

 

Curaçao, 30 maart 2017, 

De hulpofficier van justitie 

 

 

 

 

 

 

Deze machtiging is, tenzij in deze machtiging anders bepaald, van kracht tot en met de derde dag na die waarop 

zij is gegeven. 

 

Ee  afs hrift a  deze a htigi g is de e o er i  afs hrift uitgereikt of oor he  a htergelate  op ………… 
(datum).  


