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6.3.1. Het bepaalde in art. 338 Sv brengt mee dat het bewijs dat de verdachte het telastegelegde 
heeft begaan door de rechter slechts kan worden aangenomen, indien deze uit het onderzoek op 
de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging daarvan heeft verkre-
gen. Als zodanige wettige bewijsmiddelen, waarvan de waardering is voorbehouden aan de rechter 
die over de feiten oordeelt, komen ingevolge art. 344 Sv mede in aanmerking ambtsedige pro-
cessen-verbaal, behelzende de mededeling door personen die tot het opmaken daarvan bevoegd 
zijn van door hen zelf waargenomen feiten en omstandigheden, zoals een tegenover hen afgelegde 
verklaring van een derde. Binnen de door wet en verdrag getrokken grenzen mag de rechter van 
dergelijk wettig bewijsmateriaal in het algemeen zonder meer voor zijn bewijsvoering bezigen wat 
hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt. 
 
6.3.2. Een door enig persoon in het opsporingsonderzoek afgelegde en de verdachte belastende 
verklaring, zoals die onder meer kan zijn vervat in een ambtsedig proces-verbaal, wordt ingevolge 
de autonome betekenis welke toekomt aan de term "witnesses/témoins" in art. 6, lid 3, aanhef en 
onder d, EVRM, in het perspectief van het EVRM aangemerkt als verklaring van een getuige als 
aldaar bedoeld. 
 
6.3.3. In de praktijk blijkt onzekerheid te bestaan of en in hoeverre de rechter in bepaalde proces-
suele situaties gebruik mag maken van dergelijke in ambtsedige processen-verbaal vervatte verk-
laringen voor het bewijs. 
 
De Hoge Raad zal daarom, voor zover dit past in de onderhavige zaak, de hierna volgende grenzen 
aangeven zoals die thans moeten worden getrokken. Daarbij wordt, als voor deze zaak niet rele-
vant, de kwestie van het gebruik van anonieme verklaringen voor het bewijs ter zijde gelaten. 
 
(i) In het licht van het EVRM is het gebruik voor het bewijs van een ambtsedig proces-verbaal voor 
zover inhoudende een niet ter terechtzitting afgelegde de verdachte belastende verklaring niet 
zonder meer ongeoorloofd en in het bijzonder niet onverenigbaar met art. 6, lid 1, en lid 3, aanhef 
en onder d, EVRM. 
 
(ii) Van onverenigbaarheid als onder (i) bedoeld is in ieder geval geen sprake indien de verdediging 
in enig stadium van het geding, hetzij op de terechtzitting hetzij daarvoor, de gelegenheid heeft 
gehad om een dergelijke verklaring op haar betrouwbaarheid te toetsen en aan te vechten door de 
persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige te (doen) ondervragen. Van de verdediging 
mag in de regel het nodige initiatief daartoe worden verwacht. De enkele omstandigheid dat een 
getuige die voor een rechter is opgeroepen en aldaar is verschenen, weigert een verklaring af te 
leggen, brengt niet mee dat inbreuk wordt gemaakt op het door art. 6, lid 3, aanhef en onder d, 
EVRM gewaarborgde recht. Dat de rechter geen gijzeling van die getuige heeft bevolen doet daar-
aan niet af. 
 
Voorts is van ongeoorloofdheid als onder (i) bedoeld geen sprake indien genoemde gelegenheid 
heeft ontbroken, doch die verklaring in belangrijke mate steun vindt in andere bewijsmiddelen. 
(iii-1) Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de zaak en de omstan-
digheid of en in hoeverre het telastegelegde feit door de verdachte wordt ontkend, kunnen be-
ginselen van behoorlijke procesorde meebrengen dat het openbaar ministerie bepaalde personen 
als getuige ter terechtzitting dient te dagvaarden of op te roepen dan wel dat de rechter zodanige 
dagvaarding of oproeping ambtshalve dient te bevelen bij gebreke waarvan processen-verbaal voor 
zover inhoudende de door die personen in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaringen niet tot 
het bewijs kunnen worden gebezigd. 
 
(iii-2) Het onder (iii-1) overwogene zal in ieder geval gelden indien een ambtsedig proces-verbaal, 
inhoudend een in het opsporingsonderzoek afgelegde belastende verklaring van een persoon, het 
enige bewijsmiddel is waaruit verdachtes betrokkenheid bij het telastegelegde feit rechtstreeks kan 



volgen en die persoon nadien door een rechter is gehoord en ten overstaan van deze die verklaring 
heeft ingetrokken of een op essentiële punten ontlastende nadere verklaring heeft afgelegd, dan 
wel heeft geweigerd te verklaren omtrent de feiten en omstandigheden waarover hij eerder verk-
laard heeft. Indien dit is geschied ter gelegenheid van een verhoor van de bedoelde persoon door 
de rechter-commissaris behoort deze persoon ter terechtzitting in eerste aanleg en in geval van 
appel ook ter terechtzitting in hoger beroep als getuige te worden gedagvaard of opgeroepen, 
opdat de rechter zich door eigen waarneming van de getuige een oordeel zal kunnen vormen 
omtrent de betrouwbaarheid van diens verklaringen dan wel omtrent de redenen van diens 
weigering aldaar een verklaring af te leggen. Bedoelde persoon zal eveneens ter terechtzitting in 
hoger beroep als getuige moeten worden opgeroepen indien hij ter terechtzitting in eerste aanleg 
voor het eerst is teruggekomen op zijn eerder in het voorbereidend onderzoek afgelegde verklaring 
dan wel heeft geweigerd een verklaring af te leggen. 
 
(iii-3) Indien in de onder (iii-2) omschreven gevallen een getuige, die ter terechtzitting is op-
geroepen, hetzij aldaar verschijnt, hetzij aldaar niet verschijnt en verdere oproeping zinloos is 
gebleken, staat het de rechter vrij de in het opsporingsonderzoek afgelegde verklaring voor het 
bewijs te bezigen." 
 


