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Inleiding 
 
2.1. De verdachte en het openbaar ministerie hebben ingevolge het Wetboek van Strafvordering 
het recht ter terechtzitting getuigen en deskundigen te doen horen en hen daartoe op te roepen of 
te doen oproepen. Aan de wijze waarop de uitoefening van dat recht volgens het Wetboek van 
Strafvordering dient te geschieden en in het bijzonder de maatstaven aan de hand waarvan een 
door of namens verdachte gedaan verzoek tot oproeping van getuigen of deskundigen dient te 
worden beoordeeld, kan enige ingewikkeldheid niet worden ontzegd, zeker in vergelijking met het 
stelsel van het oorspronkelijke Wetboek van Strafvordering, hierop neerkomende dat elke proces-
partij - de verdachte door middel van dagvaarding via een deurwaarder (art. 263 (oud) en art. 585 
(oud) Sv) - zorg droeg voor de oproeping van haar getuigen. Niet verwonderlijk is dan ook dat in 
de rechtspraktijk op dit gebied onduidelijkheid bestaat, in het bijzonder wat betreft het al dan niet 
gevolg geven aan een verzoek tot het oproepen van door of namens de verdachte opgegeven ge-
tuigen. 
 
2.2. Daarom vindt de Hoge Raad het nuttig per procesfase een uiteenzetting te geven van de uitleg 
in de rechtspraak van de voor die fase gegeven wettelijke regels inzake het al dan niet oproepen 
dan wel horen van daartoe door de verdediging opgegeven getuigen. Het gaat om een uiteenzet-
ting van de hoofdlijnen, met bijzondere aandacht voor enkele knelpunten. Waar nodig zal de juris-
prudentiële uitleg in dit arrest worden herijkt in welk verband ook de toetsing in cassatie aan de 
orde komt. 
 
De uiteenzetting is beperkt tot het oproepen en horen van getuigen op verzoek van de verdachte 
en/of diens raadsman (hierna: de verdediging); het betreft dus niet de door het openbaar ministe-
rie voorgebrachte getuigen. Voorts beperkt de uiteenzetting zich tot gewone strafzaken; zij gaat 
derhalve voorbij aan (afwijkende) regelingen in bijvoorbeeld ontnemingszaken, beschikkingszaken 
en uit- en overleveringszaken. 

Toepasselijke wettelijke bepalingen 
 
2.3. De volgende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (Sv) zijn van belang. 

Algemeen	  
 
art. 260 
"1. De officier van justitie is bevoegd getuigen, slachtoffers of hun nabestaanden, deskundigen en 
tolken ter terechtzitting schriftelijk te doen oproepen. Een tolk wordt in ieder geval opgeroepen, 
indien de verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst. 
2. Indien de personen, bedoeld in artikel 51e, tweede lid, eerste volzin, of een nabestaande als 
bedoeld in artikel 51e, derde en vierde lid, en degenen die te kennen hebben gegeven gebruik te 
willen maken van het spreekrecht op grond van artikel 51e, zesde en zevende lid, schriftelijk ver-
zoeken om oproeping voor de uitoefening van het spreekrecht, geeft de officier van justitie daar-
aan gehoor. 
3. Bij de dagvaarding van de verdachte wordt opgave gedaan van de naam, het beroep en de 
woon- of verblijfplaats, of bij onbekendheid daarvan de aanduiding van de getuigen en deskundi-
gen die door de officier van justitie zijn opgeroepen. Ook van de oproeping van het slachtoffer of 
een nabestaande voor de uitoefening van het spreekrecht, van de benadeelde partij voor zover dit 
nog niet op de voet van artikel 51g, tweede lid, is geschied en van een tolk wordt opgave gedaan. 
4. Aan de verdachte wordt daarbij kenbaar gemaakt dat hij het recht heeft getuigen en deskundi-
gen schriftelijk te doen oproepen of op de terechtzitting mede te brengen; hij wordt daarbij tevens 
opmerkzaam gemaakt op de voorschriften van de artikelen 262, eerste lid, 263, eerste, tweede en 
derde lid, en 278, tweede lid. (...)" 
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art. 263 
"1. De verdachte is bevoegd getuigen en deskundigen ter terechtzitting te doen oproepen. De ver-
dachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, kan de officier van justitie verzoeken 
om bijstand van een tolk op de terechtzitting. 
2. Hij geeft deze daartoe, indien tussen de dag waarop de dagvaarding aan de verdachte is bete-
kend en die der terechtzitting ten minste veertien dagen verlopen, ten minste tien dagen voor de 
terechtzitting aan de officier van justitie op. Indien de dagvaarding later dan op de veertiende dag 
voor de terechtzitting wordt betekend, eindigt de termijn op de vierde dag na die der betekening, 
doch uiterlijk op de derde dag voor die der terechtzitting. 
3. Opgave geschiedt in persoon ten parkette van de officier van justitie of schriftelijk. Schriftelijke 
opgave is gericht aan de officier van justitie. Bij schriftelijke opgave anders dan bij aangetekende 
brief verzekert de verdachte zich ervan dat deze de opgave tijdig heeft ontvangen. Hij vermeldt de 
namen, het beroep en de woon- of verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of ander, duidt hij 
hen zo nauwkeurig mogelijk aan. Bij schriftelijke opgave geldt de dag van ontvangst van de brief, 
welke onverwijld daarop wordt aangetekend, als dag van opgave. 
4. De voorzitter der rechtbank kan de officier van justitie bevelen getuigen en deskundigen ter 
terechtzitting te doen oproepen. De opgave geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de namen, 
het beroep en de woon- of verblijfplaats, of, bij onbekendheid van een of ander, een zo nauwkeurig 
mogelijke aanduiding van de getuige of deskundige. 
5. De officier van justitie doet de getuigen of deskundigen, opgegeven met inachtneming van de 
voorgaande leden, onverwijld oproepen. De oproeping wordt onverwijld schriftelijk ter kennis ge-
bracht van de rechtbank en de verdachte." 
 
art. 264 
"1. De officier van justitie kan bij een met redenen omklede beslissing een door de verdachte of de 
voorzitter der rechtbank opgegeven getuige of deskundige weigeren te doen oproepen, indien hij: 
a. het onaannemelijk acht dat de getuige of de deskundige binnen een aanvaardbare termijn ter 
terechtzitting zal verschijnen; 
b. van oordeel is dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige door het afleggen 
van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen van dit gevaar 
zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige ter terechtzitting te kunnen onder-
vragen; 
c. van oordeel is dat daardoor redelijkerwijs de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad. 
2. De officier van justitie kan bij een met redenen omklede beslissing een door de verdachte of de 
voorzitter der rechtbank opgegeven getuige of deskundige weigeren te doen oproepen of weigeren 
een door de rechtbank gegeven bevel tot oproeping van de getuige ten uitvoer te leggen: 
a. indien de getuige een bedreigde getuige is of een afgeschermde getuige wiens identiteit verbor-
gen is gehouden, dan wel 
b. indien de officier van justitie de getuige heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze zal worden 
gehoord dan als bedreigde getuige of als afgeschermde getuige wiens identiteit verborgen wordt 
gehouden. 
3. De weigering wordt onverwijld schriftelijk ter kennis gebracht van de rechtbank en de verdach-
te." 
 
art. 287 
"1. De voorzitter stelt vast welke personen, al dan niet daartoe opgeroepen, als getuige ter te-
rechtzitting zijn verschenen. 
2. De verschenen getuigen worden gehoord, tenzij daarvan wordt afgezien met toestemming van 
de officier van justitie en van de verdachte dan wel op de gronden genoemd in artikel 288, eerste 
lid, onder b en c. 
3. Ten aanzien van de niet verschenen getuigen beveelt de rechtbank: 
a. de oproeping, indien de oproeping door de officier van justitie is verzuimd of op de voet van 
artikel 264, eerste lid, is geweigerd en de verdachte hierom verzoekt of de rechtbank oproeping 
wenselijk oordeelt; 
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b. de hernieuwde oproeping, indien de getuige aan de eerdere oproeping geen gevolg heeft gege-
ven. De rechtbank kan daarbij tevens zijn medebrenging gelasten. 
4. Bij het horen van getuigen zijn de artikelen 274 tot en met 276, derde lid, van overeenkomstige 
toepassing." 
 
art. 288 
"1. De rechtbank kan van de oproeping van niet verschenen getuigen als bedoeld in artikel 287, 
derde lid, bij met redenen omklede beslissing afzien, indien zij van oordeel is dat: 
a. het onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal ver-
schijnen; 
b. het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van de getuige of deskundige 
door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht, en het voorkomen 
van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige of deskundige ter terechtzitting te 
kunnen ondervragen; 
c. redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor het openbaar ministerie niet in zijn vervolging of 
de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad. 
2. Indien de officier van justitie op grond van artikel 264, tweede lid, onder b, heeft geweigerd een 
door de verdachte opgegeven getuige te doen oproepen of een door de rechtbank gegeven bevel 
tot oproeping van een getuige ten uitvoer te leggen en ten aanzien van die getuige geen beschik-
king op grond van artikel 226a, eerste lid, of 226n, eerste lid, is gegeven, stelt de rechtbank de 
stukken in handen van de rechter-commissaris teneinde de getuige te doen verhoren. In geval van 
een door de verdachte opgegeven getuige blijft de vorige volzin buiten toepassing, indien de recht-
bank bij met redenen omklede beslissing van oordeel is dat door het achterwege blijven van het 
verhoor de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging is geschaad. De officier van justitie 
dient onmiddellijk nadat de stukken in handen van de rechter-commissaris zijn gesteld, de vorde-
ring, bedoeld in artikel 226a, eerste lid, of artikel 226m, eerste lid, in. Artikel 316 is van overeen-
komstige toepassing. 
3. De rechtbank kan voorts van de oproeping of hernieuwde oproeping van niet verschenen getui-
gen afzien, indien de officier van justitie en de verdachte daarmee uitdrukkelijk instemmen of heb-
ben ingestemd. 
(...)" 
 
art. 315 
"1. Indien aan de rechtbank de noodzakelijkheid blijkt van het verhoor van op de terechtzitting nog 
niet gehoorde getuigen of van de overlegging van bescheiden of stukken van overtuiging, die niet 
op de terechtzitting aanwezig zijn, beveelt zij, zo nodig onder bijvoeging van een bevel tot mede-
brenging, tegen een door haar te bepalen tijdstip de dagvaarding of schriftelijke oproeping dier 
getuigen of de overlegging van die bescheiden of die stukken van overtuiging. 
2. Artikel 288, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op het bevel tot oproeping van ge-
tuigen, als bedoeld in het eerste lid en het daarbij gevoegde bevel tot medebrenging. 
(...)" 
 
art. 316 
"1. Indien enig onderzoek door de rechter-commissaris noodzakelijk blijkt, stelt de rechtbank met 
schorsing van het onderzoek ter terechtzitting onder aanduiding van het onderwerp van het onder-
zoek en, zo nodig, van de wijze waarop dit zal zijn in te stellen, de stukken in handen van de rech-
ter-commissaris. 
2. In het geval het onderzoek uitsluitend zal bestaan in het horen van getuigen of het verlenen van 
een opdracht aan, het benoemen en horen van deskundigen kan de rechtbank de zaak verwijzen 
naar de rechter-commissaris dan wel, indien de officier van justitie en de verdachte daarmee in-
stemmen, de voorzitter of een der rechters die over de zaak oordelen als rechter-commissaris 
aanwijzen. Deze rechter kan aan het verdere onderzoek ter terechtzitting deelnemen, tenzij bij het 
horen van getuigen of deskundigen is bepaald dat de verdachte of diens raadsman daar niet bij 
tegenwoordig mag zijn. (...)" 
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art. 322 
"1. Onverminderd het bepaalde in artikel 280, tweede en derde lid, wordt in alle gevallen waarin de 
schorsing van het onderzoek is bevolen, het onderzoek in de zaak op de nadere terechtzitting her-
vat in de stand waarin het zich op het tijdstip der schorsing bevond. 
2. De rechtbank is ook bij toepassing van het eerste lid bevoegd te bevelen dat het onderzoek op 
de terechtzitting opnieuw wordt aangevangen. 
3. De rechtbank beveelt dat het onderzoek op de terechtzitting opnieuw wordt aangevangen in het 
geval de samenstelling van de rechtbank bij de hervatting gewijzigd is, tenzij de officier van justitie 
en de verdachte instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek zich op het tijdstip 
van de schorsing bevond. 
4. Ook in het geval het onderzoek ter terechtzitting opnieuw wordt aangevangen blijven beslissin-
gen van de rechtbank inzake de geldigheid van de uitreiking van de dagvaarding uit hoofde van 
artikel 278, eerste lid, beslissingen op verweren van de verdachte uit hoofde van artikel 283, eer-
ste lid, beslissingen op vorderingen tot wijziging van de telastlegging alsmede beslissingen inzake 
het horen of de oproeping van getuigen of deskundigen ter terechtzitting uit hoofde van artikel 287 
of artikel 288 in stand." 
 
art. 328 
"Tot het nemen van elke rechterlijke beslissing op grond van de bepalingen van dezen Titel kan 
door den officier van justitie eene vordering en door den verdachte een verzoek tot de rechtbank 
worden gedaan, tenzij uit eenige bepaling het tegendeel volgt." 
 
art. 330 
"Weigering of verzuim om te beslissen over eene vordering of een verzet van den officier van justi-
tie of een verzoek of verzet van den verdachte, strekkende om gebruik te maken van eene be-
voegdheid of van een recht door de wet toegekend, heeft nietigheid ten gevolge." 
 
art. 331 
"1. Elke bevoegdheid van de verdachte die bij deze Titel is toegekend, komt ook toe aan de raads-
man die de ter terechtzitting aanwezige verdachte bijstaat ofwel op grond van artikel 279, eerste 
lid, tot verdediging van de afwezige verdachte is toegelaten. 
2. In alle gevallen waarin bij deze Titel de toestemming of het horen van de verdachte of diens 
raadsman wordt gevorderd, geldt dit alleen ten opzichte van de op de terechtzitting aanwezige 
verdachte of diens raadsman." 

Specifieke	  voorschriften	  in	  hoger	  beroep	  
 
art. 410: 
"1. De officier van justitie dient binnen veertien dagen na het instellen van hoger beroep een 
schriftuur, houdende grieven, in op de griffie van het gerecht dat het vonnis heeft gewezen. De 
verdachte kan aldaar binnen veertien dagen na de instelling van het hoger beroep een schriftuur, 
houdende grieven, indienen. 
2. De schriftuur wordt onverwijld bij de processtukken gevoegd. 
3. De verdachte kan, onverminderd artikel 414, in de schriftuur opgeven welke getuigen en des-
kundigen hij ter terechtzitting wil doen oproepen. Deze opgave wordt als een opgave in de zin van 
artikel 263, tweede lid, aangemerkt. Artikel 264 is van overeenkomstige toepassing. De advocaat-
generaal kan, in het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden, 
oproeping voorts weigeren indien de getuige of deskundige ter terechtzitting in eerste aanleg dan 
wel door de rechter-commissaris is gehoord en horen ter terechtzitting niet noodzakelijk is te ach-
ten. 
4. Ingeval door de verdachte geen schriftuur als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend, dient hij 
binnen veertien dagen na het instellen van het hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank 
als bedoeld in artikel 410a, eerste lid, een schriftuur in op de griffie van het gerecht dat het vonnis 
heeft gewezen, met een opgave van de redenen voor het instellen van het hoger beroep. Deze 
verplichting geldt niet in het geval, omschreven in artikel 410a, tweede lid." 
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art. 411a 
"1. Indien tegen het vonnis in eerste aanleg hoger beroep is ingesteld, doch het onderzoek op de 
terechtzitting in hoger beroep nog niet is aangevangen, kan de rechter-commissaris behorende bij 
de rechtbank die in eerste aanleg heeft gevonnist of de raadsheer-commissaris behorende bij het 
gerechtshof, op de vordering van het openbaar ministerie of op het verzoek van de verdachte of 
diens raadsman, nader onderzoek verrichten. 
2. Het onderzoek door de rechter-commissaris of raadsheer-commissaris vindt plaats overeenkom-
stig de tweede tot en met vijfde en zevende afdeling van de Derde Titel van het Tweede Boek." 
 
art. 414 
"1. De advocaat-generaal en de verdachte kunnen zoowel ter terechtzitting in eersten aanleg ge-
hoorde als nieuwe getuigen en deskundigen doen dagvaarden of schriftelijk doen oproepen. Zij 
kunnen ook nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging overleggen. 
2. De artikelen 263, tweede tot en met vijfde lid, en 264 zijn van overeenkomstige toepassing. 
Indien de verdachte hoger beroep heeft ingesteld kan de advocaat-generaal bij een met redenen 
omklede beslissing een niet bij schriftuur door de verdachte opgegeven getuige of deskundige wei-
geren te doen oproepen, indien horen ter terechtzitting niet noodzakelijk is te achten. (...)" 
 
art. 415 
"1. Behoudens de volgende artikelen van deze titel, zijn de artikelen 268 tot en met 314, 315 tot 
en met 353 en 356 tot en met 366a op het rechtsgeding voor het gerechtshof van overeenkomsti-
ge toepassing, met dien verstande dat in afwijking van het tweede lid van artikel 365a aanvulling 
ook plaats vindt indien het cassatieberoep meer dan drie maanden na de dag van de uitspraak is 
ingesteld of sprake is van een hoger beroep als bedoeld in artikel 410a, eerste lid. (...)" 
 
art. 418 
"1. De oproeping van niet verschenen getuigen kan worden geweigerd in de gevallen, genoemd in 
artikel 288. 
2. In het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden, kan oproeping 
ook worden geweigerd indien de getuige of deskundige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel 
door de rechter-commissaris is gehoord en het gerechtshof horen ter terechtzitting niet noodzake-
lijk oordeelt. 
3. Indien de verdachte hoger beroep heeft ingesteld kan oproeping van een niet bij schriftuur door 
de verdachte opgegeven getuige of deskundige worden geweigerd indien horen ter terechtzitting 
niet noodzakelijk is te achten." 
 
art. 420 
"1. In de gevallen van de artikelen 295, 316 en 347 wordt het onderzoek gevoerd door een rech-
ter-commissaris in de rechtbank die in eerste aanleg heeft gevonnist dan wel een raadsheer-
commissaris bij het gerechtshof waar de zaak aanhangig is. 
2. Het onderzoek door rechter- of raadsheer-commissaris, bedoeld in het eerste lid wordt overeen-
komstig de tweede tot en met de vijfde en de zevende afdeling van de Derde Titel van het Tweede 
Boek gevoerd. Bij het onderzoek door de raadsheer-commissaris is de Tweede Titel van het Twee-
de Boek van overeenkomstige toepassing. 
3. Indien het onderzoek geschiedt door een raadsheer-commissaris, geldt al hetgeen bepaald is 
omtrent de rechtbank, de rechter-commissaris, de officier van justitie en de griffier, ten aanzien 
van het gerechtshof, de raadsheer-commissaris, de advocaat-generaal en de griffier van het ge-
rechtshof. 
4. Na afloop van het onderzoek doet de rechter- of raadsheer-commissaris de stukken aan het 
gerechtshof toekomen." 
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Aan te leggen maatstaven 
Verdedigingsbelang 
 
2.4. In beginsel heeft de verdachte het recht om ter terechtzitting alle getuigen te doen horen wier 
verhoor hij in het belang van zijn verdediging acht. Volgens het tegenwoordige Nederlandse stelsel 
van strafvordering kan de verdachte dat recht effectueren door zelf getuigen mee te brengen naar 
de terechtzitting. Voor het overige is hij aangewezen op het openbaar ministerie tot wiens taak het 
behoort getuigen op te roepen. Het openbaar ministerie kan weigeren te voldoen aan een door of 
namens de verdachte gedaan verzoek tot oproeping van getuigen. Door of namens de verdachte 
kan vervolgens ter terechtzitting het oordeel van de rechter over die weigering worden ingeroepen. 
Het openbaar ministerie - en in geval van diens weigering of verzuim de opgegeven getuigen op te 
roepen: de rechter - kan die oproeping weigeren op onder meer de grond dat de verdachte daar-
door redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad (hierna ook aan te duiden als "verdedi-
gingsbelang"). 
 
2.5. In de rechtspraak en de doctrine wordt aangenomen dat die maatstaf het openbaar ministerie 
onderscheidenlijk de rechter ertoe noopt een verzoek tot oproeping van getuigen te beoordelen 
vanuit de gezichtshoek van de verdediging en met het oog op het belang van de verdediging bij de 
inwilliging van het verzoek. Dit brengt mee dat alleen dan kan worden gezegd dat de verdachte 
door afwijzing van het verzoek redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad, indien de 
punten waarover de getuige kan verklaren, in redelijkheid niet van belang kunnen zijn voor enige 
in zijn strafzaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat die ge-
tuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren. 
 
2.6. Enerzijds impliceert deze regeling een terughoudend gebruik door het openbaar ministerie 
onderscheidenlijk de rechter van zijn bevoegdheid tot afwijzing van het verzoek, doch anderzijds 
veronderstelt zij dat het verzoek door de verdediging naar behoren wordt gemotiveerd. Zo is afwij-
zing van het verzoek goed denkbaar als het verzoek niet dan wel zo summier is onderbouwd dat de 
rechter buiten staat is het verzoek te toetsen aan de maatstaf van het verdedigingsbelang. Van de 
verdediging mag worden verlangd dat zij ten aanzien van iedere van de door haar opgegeven ge-
tuigen motiveert waarom het horen van deze getuige van belang is voor enige in de strafzaak uit 
hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Te denken valt in dit verband aan het op-
geven van de redenen voor het doen horen van de zogenoemde getuigen à décharge wier verkla-
ringen kunnen strekken tot staving van de betwisting van het tenlastegelegde, of het doen horen 
van getuigen à charge die in het vooronderzoek zijn gehoord, teneinde deze personen of hun afge-
legde verklaringen op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid te toetsen. 
 
2.7. Daaraan kan met het oog op het in de praktijk vaak voorkomende geval dat wordt verzocht 
om het horen van getuigen ter onderbouwing van een beroep op een vormverzuim als bedoeld in 
art. 359a Sv, nog het volgende worden toegevoegd. Bij zo een verweer wordt van de verdediging 
verlangd dat duidelijk en gemotiveerd aan de hand van de in die bepaling genoemde factoren 
wordt aangegeven tot welk in art. 359a Sv omschreven rechtsgevolg dit dient te leiden, want al-
leen op een zodanig verweer is de rechter gehouden een met redenen omklede beslissing te geven. 
In lijn hiermee mag van de verdediging die met het oog op de onderbouwing van zo een verweer 
getuigen wenst te doen horen aan de hand van wier verklaringen de verdediging de vraag naar de 
rechtmatigheid van het voorbereidend onderzoek aan de orde wil stellen, worden gevergd dat zij 
gemotiveerd uiteenzet waarom daartoe getuigen dienen te worden gehoord. Daarbij kan worden 
aangetekend dat in de regel het verdedigingsbelang zal ontbreken en afwijzing van het verzoek 
dus voor de hand ligt, indien het vormverzuim waarover de opgegeven getuigen zouden kunnen 
verklaren, niet kan leiden tot een in art. 359a Sv genoemd rechtsgevolg, bijvoorbeeld omdat het 
gaat om een vormverzuim dat niet onherstelbaar is of dat niet is begaan bij het voorbereidend 
onderzoek tegen de verdachte ter zake van het aan hem tenlastegelegde feit. 

Noodzakelijkheidscriterium 
 
2.8. Het noodzakelijkheidscriterium, dat oorspronkelijk alleen in art. 315 Sv voorkwam, houdt ver-
band met de taak en de verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de volledigheid van het on-
derzoek van de zaak. Met het oog daarop is hem de bevoegdheid toegekend om ambtshalve onder 
meer de oproeping van getuigen te bevelen voor het geval hem de noodzakelijkheid blijkt van dat 
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verhoor, ongeacht wat de procespartijen daarvan vinden. Vanuit deze gezichtshoek bezien is bij de 
beoordeling van een gemotiveerd, duidelijk en stellig verzoek van de verdediging aan de rechter 
om ambtshalve gebruik te maken van zijn bevoegdheid om zelf getuigen op te roepen, slechts van 
belang of hij het horen van die getuigen noodzakelijk acht met het oog op de volledigheid van het 
onderzoek. Dit betekent dat zo een verzoek kan worden afgewezen op de grond dat de rechter zich 
door het verhandelde ter terechtzitting voldoende ingelicht acht en hem dus de noodzakelijkheid 
van het gevraagde verhoor niet is gebleken. Van een aldus gemotiveerde afwijzing kan niet worden 
gezegd dat die ervan blijk geeft dat de rechter op ontoelaatbare wijze is vooruitgelopen op hetgeen 
de getuigen zouden kunnen verklaren. 
 
2.9. Omtrent de gevallen en de mate waarin een afwijzing nader dient te worden gemotiveerd, zijn 
wegens de vele, uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen, geen algemene regels te geven, 
ook niet omtrent de vraag of onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij onvoorziene ont-
wikkelingen, eisen van een eerlijke procesvoering zich verzetten tegen een afwijzing. Wel zijn 
daarbij de aard van het onderwerp waarover de getuige zou kunnen verklaren van belang alsmede 
de indringendheid van de door de verdediging aangevoerde argumenten om hem te horen. 

Procedure in eerste aanleg 
Eerste terechtzitting 
 
2.10. Het Wetboek van Strafvordering biedt de verdediging vóór de aanvang van het onderzoek ter 
terechtzitting alsmede tijdens het onderzoek ter terechtzitting de mogelijkheid dat op haar initiatief 
aldaar getuigen worden gehoord. Een en ander is geregeld in art. 287 Sv, in art. 263 Sv in verbin-
ding met de art. 264 en 288 Sv en in art. 315 Sv. 

Meebrengen van getuigen naar de terechtzitting 
 
2.11. Een van de mogelijkheden tot het doen horen van getuigen ter terechtzitting bestaat daarin 
dat de verdediging ervoor zorgt dat de getuigen zonder daartoe te zijn opgeroepen bij de aanvang 
van de terechtzitting aanwezig zijn. In geval van schorsing van het onderzoek ter terechtzitting 
moet daarmee worden gelijkgesteld de aanwezigheid bij de hervatting dan wel het opnieuw aan-
vangen van het onderzoek. Ingevolge art. 260, vierde lid, Sv wordt de verdachte bij de dagvaar-
ding gewezen op dat recht om op de terechtzitting getuigen mee te brengen. Indien de verdediging 
gebruik maakt van dat recht, dient zij bij de aanvang onderscheidenlijk hernieuwde aanvang dan 
wel hervatting van de behandeling van de zaak mede te delen dat zij getuigen heeft meegebracht 
teneinde die op de voet van art. 287, tweede lid, Sv ter terechtzitting te doen horen. Het uitgangs-
punt van art. 287, tweede lid, Sv is immers dat alle ter terechtzitting verschenen, al dan niet als 
zodanig opgeroepen getuigen worden gehoord. 
 
2.12. Van het horen van de getuigen van wier aanwezigheid mededeling is gedaan bij de (her-
nieuwde) aanvang respectievelijk hervatting van het onderzoek, kan slechts worden afgezien (i) 
met toestemming van de officier van justitie en de verdediging, of (ii) indien die procespartijen niet 
instemmen met het afzien van het horen, op de gronden die zijn genoemd in art. 288, eerste lid 
onder b en c, Sv, te weten dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn 
van de getuige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht en 
het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang om de getuige ter terechtzitting te 
kunnen ondervragen, dan wel dat redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor het openbaar mi-
nisterie niet in zijn vervolging of de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad. 

Verzoek tot oproeping van getuigen gedaan vóór de terecht-
zitting 
 
2.13. Daarnaast kan de verdediging vóór de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting de offi-
cier van justitie verzoeken door haar opgegeven getuigen op te roepen. Dat recht, waarop de ver-
dachte op grond van art. 260, vierde lid, Sv bij de dagvaarding wordt gewezen, ontleent hij aan 
het eerste lid van art. 263 Sv. 
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2.14. Het tweede lid van art. 263 Sv regelt de termijn waarbinnen het verzoek moet worden ge-
daan. Indien tussen de dag van betekening van de dagvaarding en de dag van de terechtzitting ten 
minste 14 dagen zijn gelegen, moet de verdediging deze opgave ten minste 10 dagen vóór de te-
rechtzitting doen. Is de termijn tussen de betekening en de terechtzitting korter dan 14 dagen, dan 
moet deze opgave worden gedaan binnen 4 dagen na de betekening, doch uiterlijk 3 dagen vóór 
de terechtzitting. Uit de redactie van deze bepaling volgt dat het hier gaat om wat in art. 130 Sv 
"vrije dagen" worden genoemd. Dat betekent dat de dag van de betekening en de dag van de te-
rechtzitting niet meetellen bij berekening van de termijn. Een termijn die eindigt op een zaterdag, 
zondag of een algemeen erkende of daarmee in de Algemene termijnenwet gelijkgestelde feestdag, 
wordt op grond van die wet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zon-
dag of een algemeen erkende feestdag is. 
 
2.15. Het derde lid van art. 263 Sv bevat voorschriften omtrent de wijze waarop de verdediging de 
getuigen moet opgeven: in persoon ten parkette van de officier van justitie of schriftelijk. De 
schriftelijke opgave moet zijn gericht aan de officier van justitie. De namen, het beroep en de 
woon- of verblijfplaats dienen te zijn vermeld, of, bij onbekendheid van een of ander, moeten deze 
zo nauwkeurig mogelijk worden aangeduid. Bij schriftelijke opgave anders dan bij aangetekende 
brief behoort de verdediging zich ervan te vergewissen dat de officier van justitie de opgave tijdig 
heeft ontvangen. Bij schriftelijke opgave geldt de dag van ontvangst van de brief, welke onverwijld 
daarop wordt aangetekend, als dag van opgave. 
 
2.16. Niet-naleving van de voorschriften van het tweede en het derde lid ontslaat ingevolge het 
vijfde lid van art. 263 Sv de officier van justitie van zijn verplichting de opgegeven getuigen op te 
roepen. 
 
2.17. Indien het verzoek tijdig is gedaan en aan alle voorwaarden van het derde lid van art. 263 Sv 
is voldaan, is de officier van justitie in beginsel gehouden de opgegeven getuigen op te roepen 
voor de terechtzitting. In beginsel, want art. 264, eerste lid, Sv voorziet in de mogelijkheid dat de 
officier van justitie bij een met redenen omklede beslissing weigert een of meer van de opgegeven 
getuigen op te roepen. Grond voor een dergelijk weigering kan onder meer zijn, kort gezegd, het 
niet geschaad zijn van het verdedigingsbelang. Voorts kan zich het geval voordoen dat de officier 
van justitie niet weigert doch verzuimt de opgegeven getuigen op te roepen. 
 
2.18. In beide gevallen ligt het voor de hand dat de door de verdediging opgegeven getuigen bij de 
aanvang van de terechtzitting niet aanwezig zijn. Met het oog op die gevallen is in het derde lid 
onder a van art. 287 Sv bepaald dat de verdediging ter terechtzitting kan verzoeken om de oproe-
ping van die niet verschenen getuigen en dat de rechtbank dan hun oproeping beveelt. Ingevolge 
art. 330 Sv moet op straffe van nietigheid op zo een verzoek worden beslist. De rechtbank kan 
afzien van het geven van een bevel tot oproeping, maar uitsluitend op de in art. 288, eerste lid, Sv 
vermelde gronden, dus onder meer het niet geschaad zijn van het verdedigingsbelang. 
 
2.19. Voorts kan de rechtbank ingevolge het derde lid van art. 288 Sv met instemming van de 
officier van justitie en de verdediging afzien van het geven van zo een bevel tot oproeping van niet 
verschenen getuigen. 
 
2.20. Met betrekking tot een door de verdediging opgeven en door de officier van justitie opgeroe-
pen getuige die niet is verschenen ter terechtzitting, is in art. 287, derde lid onder b, Sv bepaald 
dat die getuige hernieuwd wordt opgeroepen. Voor zo een hernieuwde oproeping is volgens de wet 
geen verzoek van de verdediging vereist. In aanmerking genomen evenwel dat de rechter ook in 
zo een geval kan afzien van het horen van de niet-verschenen getuige op de grond dat redelijker-
wijs valt aan te nemen dat daardoor de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad, ligt het 
in de rede dat met het oog daarop door of namens de verdachte ter terechtzitting een gemotiveerd 
verzoek wordt gedaan tot hernieuwde oproeping en dat de rechter uit het achterwege blijven van 
zo een verzoek afleidt dat de verdediging geen prijs meer stelt op het horen van de niet versche-
nen getuige. 
 
2.21. Samengevat komt een en ander hierop neer dat ingeval een door de verdediging overeen-
komstig de voorschriften van art. 263 Sv opgegeven getuige ter terechtzitting niet is verschenen, 
de rechter slechts dan gehouden is een beslissing te geven omtrent de (hernieuwde) oproeping van 
die getuige indien daartoe door of namens de verdachte ter terechtzitting een uitdrukkelijk en ge-
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motiveerd verzoek is gedaan. Maatstaf bij de beslissing op zo een verzoek is het verdedigingsbe-
lang. 

Verzoek tot oproeping van getuigen gedaan op de terechtzitting 
 
2.22. Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat de verdediging pas op de terechtzitting aan de rechter 
vraagt gebruik te maken van diens bevoegdheid om ambtshalve getuigen op te roepen. Art. 315 
Sv geeft de rechter die bevoegdheid voor het geval hem de noodzakelijkheid blijkt van het horen 
van getuigen die op de terechtzitting nog niet zijn gehoord. De verdediging kan op grond van art. 
328 Sv gedurende het onderzoek op de terechtzitting de rechter verzoeken gebruik te maken van 
die bevoegdheid. Ingevolge art. 330 Sv moet op straffe van nietigheid op zo een verzoek worden 
beslist. Maatstaf bij de beoordeling van het verzoek is, zoals hiervoor onder 2.8-2.9 is uiteengezet, 
of de rechter het horen van de getuigen "noodzakelijk" oordeelt. 
 
2.23. Getuigen die na een bevel als bedoeld in art. 315, eerste lid, Sv niet ter terechtzitting zijn 
verschenen, moeten worden aangemerkt als "niet verschenen getuigen" als genoemd in art. 287, 
derde lid, Sv en in art. 288, eerste lid, Sv. Dat betekent dat die bepalingen van toepassing zijn 
indien de oproeping door het openbaar ministerie is verzuimd dan wel indien de getuige aan de 
bevolen oproeping of hernieuwde oproeping geen gevolg heeft gegeven. Verwezen wordt naar wat 
hiervoor onder 2.18-2.20 daaromtrent is overwogen. 
 
2.24. Opmerking verdient voorts het volgende. Wat betreft de maatstaf bij de beoordeling van 
verzoeken tot oproeping van getuigen maakt de wet een strikt onderscheid naar gelang het getui-
gen betreft die op de voet van art. 263-264 Sv vóór de terechtzitting aan de officier van justitie 
zijn opgegeven en getuigen om wier oproeping eerst op de terechtzitting is verzocht. In het eerste 
geval is het verdedigingsbelang de maatstaf; in het tweede geval het noodzakelijkheidscriterium. 
 
Hierna in 2.59 wordt ingegaan op HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1702, NJ 2007/626 waar-
in het verschil tussen deze criteria is gerelativeerd wat betreft de toepassing in concrete gevallen. 
In lijn met die relativering moet worden moet worden geoordeeld dat – zoals in het geval dat de 
verdachte (nog) niet beschikt over alle processtukken als bedoeld in art. 33 Sv – niet altijd van 
hem zal kunnen worden gevergd dat hij voorafgaand aan de eerste terechtzitting in eerste aanleg 
op de voet van art. 263-264 Sv getuigen opgeeft aan de officier van justitie. 

Terechtzitting na schorsing van het onderzoek 
 
2.25. Inwilliging van een op de terechtzitting gedaan verzoek tot het horen van aldaar niet ver-
schenen getuigen leidt in de regel tot schorsing van het onderzoek ter terechtzitting met het bevel 
tot oproeping van die getuigen om te verschijnen op een nadere terechtzitting. Art. 322 Sv bevat 
procedurevoorschriften voor het geval de samenstelling van de rechtbank bij de hervatting van het 
onderzoek op die nadere terechtzitting is gewijzigd. 
 
2.26. Hoofdregel is dat het onderzoek dan opnieuw wordt aangevangen. Het derde lid maakt 
evenwel een uitzondering voor het geval de officier van justitie en de verdachte (en/of diens 
raadsman) instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek zich op het tijdstip van de 
schorsing op de vorige terechtzitting bevond. Ingevolge art. 331, tweede lid, Sv geldt dit instem-
mingsvereiste overigens alleen wanneer de verdachte en/of diens raadsman op de terechtzitting 
aanwezig is. 
 
2.27. Het vierde lid van art. 322 Sv bepaalt voorts dat indien het onderzoek ter terechtzitting - bij 
gebreke van die instemming - opnieuw wordt aangevangen, de op de vorige terechtzitting door de 
anders samengestelde rechtbank uit hoofde van de art. 287 en art. 288 Sv genomen toewijzende 
en afwijzende beslissingen ten aanzien van vóór de terechtzitting gedane verzoeken tot het oproe-
pen van getuigen in stand blijven. Noch in het vierde lid van art. 322 Sv noch elders is bepaald dat 
een uit hoofde van art. 315 Sv (ambtshalve of op verzoek) door de rechtbank gegeven toewijzende 
beslissing inzake een ter terechtzitting gedaan verzoek tot het horen of oproepen van getuigen ter 
terechtzitting eveneens in stand blijft. Een redelijke wetstoepassing brengt evenwel mee dat art. 
322, vierde lid, Sv ook omvat het bevel van de rechtbank tot oproeping van een getuige wiens 
verhoor door de rechtbank noodzakelijk is geoordeeld. Een dergelijk bevel blijft dus bij het opnieuw 
aanvangen van het onderzoek in stand. Als de getuige dan niet is verschenen, zal een beslissing uit 
hoofde van de art. 287 en 288 Sv moeten worden gegeven indien door of namens de verdachte 
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een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek is gedaan tot de hernieuwde oproeping van de niet ver-
schenen getuige. Maatstaf bij de beslissing op zo een verzoek is het verdedigingsbelang. 
 
2.28. Ook indien na een op de voet van de art. 328 en 331 Sv in verbinding met art. 315 Sv gege-
ven afwijzende beslissing op een verzoek tot oproeping van een getuige dat eerst op de terechtzit-
ting is gedaan, het onderzoek ter terechtzitting opnieuw wordt aangevangen, zal een verzoek tot 
(hernieuwde) oproeping opnieuw moeten worden gedaan als de verdediging het met die afwijzing 
niet eens is. Ten aanzien van zo een afwijzende beslissing geldt art. 322, vierde lid, Sv immers 
niet. De maatstaf bij de beoordeling van zo een (hernieuwd) verzoek is of de noodzaak van het-
geen wordt verzocht is gebleken. 
 
2.29. Ingeval het onderzoek ter terechtzitting is geschorst en het verzoek tot het oproepen van 
getuigen eerst is gedaan op de terechtzitting na de schorsing, is de maatstaf bij de beoordeling van 
het verzoek eveneens of de noodzaak van hetgeen wordt verzocht is gebleken. Dat geldt ook voor 
getuigen die eerder met toepassing van de maatstaf van het verdedigingsbelang zijn afgewezen. 
 
2.30. Onder "beslissingen van de rechtbank inzake het horen van getuigen" als bedoeld in het vier-
de lid van art. 322 Sv is begrepen het geval dat een getuige op de eerdere terechtzitting op de 
voet van art. 287, tweede lid, Sv is gehoord. Hieruit volgt dat het gerecht dat op de nadere te-
rechtzitting het onderzoek opnieuw aanvangt wegens een gewijzigde samenstelling, niet gehouden 
is enige beslissing te nemen omtrent het opnieuw horen van een reeds op de eerdere terechtzitting 
gehoorde getuige. Dit laat onverlet dat, wanneer de verdediging zulks in die fase van het geding 
opportuun acht, op die nadere terechtzitting op de voet van art. 328 in verbinding met art. 315 Sv 
een verzoek kan worden gedaan ertoe strekkende dat een getuige opnieuw wordt opgeroepen ten-
einde op de terechtzitting te worden gehoord. Bij de beoordeling van dat verzoek geldt het nood-
zakelijkheidscriterium. 

Pro forma-zitting en regiezitting 
 
2.31. Art. 282, vierde lid, Sv regelt het geval dat de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt 
krachtens een bevel tot gevangenneming of gevangenhouding waarvan de geldigheidsduur niet 
meer kan worden verlengd op grond van art. 66, derde lid, Sv. Dan kan op vordering van de offi-
cier van justitie de schorsing van het onderzoek op de terechtzitting worden bevolen. Deze zoge-
noemde "pro forma"-zitting strekt ertoe de voortzetting van de voorlopige hechtenis te verzekeren. 
Vaak zal bij de aanvang van zo een terechtzitting het vooronderzoek nog niet zijn afgerond dan wel 
het strafdossier anderszins nog niet compleet zijn zodat op die terechtzitting geen inhoudelijke 
behandeling van de zaak plaatsvindt. 
 
2.32. Daarnaast heeft zich in de praktijk de zogenoemde "regiezitting" ontwikkeld, zij het dat deze 
niet altijd scherp kan worden onderscheiden van de pro forma-zitting. Van zo een regiezitting is 
sprake indien de terechtzitting wordt benut om, vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling van 
de zaak, beslissingen te nemen die van belang zijn voor de omvang en inrichting van die inhoude-
lijke behandeling. Daartoe behoort ook het beslissen op verzoeken van de verdediging tot het op-
roepen van getuigen. Ook de regiezitting is dus een variant van een terechtzitting waar het onder-
zoek wordt geschorst tot een nadere terechtzitting. 
 
2.33. Ingeval de rechter ten tijde van de pro forma-zitting of de regiezitting over onvoldoende ge-
gevens meent te beschikken om een verantwoorde beslissing te geven op een verzoek van de ver-
dediging tot het oproepen van getuigen, ligt het niet voor de hand dat de rechter het verzoek "in 
voorlopige zin" afwijst. Mede met het oog op de vereiste duidelijkheid van de verdere procesvoe-
ring verdient het de voorkeur dat de rechter in een dergelijk geval de beslissing op het verzoek 
aanhoudt. 
 
2.34. Dat laat onverlet dat de rechter ingeval het verzoek wordt afgewezen, in de motivering van 
die beslissing tot uitdrukking kan brengen dat hij zich op basis van wat bij gelegenheid van de pro 
forma-zitting of de regiezitting ter tafel ligt – waaronder begrepen hetgeen de verdediging ter mo-
tivering van het verzoek heeft aangevoerd – onvoldoende ingelicht acht om, ongeacht het toepas-
selijke criterium, het verzoek te kunnen toewijzen omdat pas bij de latere behandeling van de zaak 
de voor de beoordeling van het verzoek relevante belangen in hun volle omvang gewogen kunnen 
worden. Indien de verdediging het na een dergelijke afwijzing van het verzoek op de pro forma-
zitting of regiezitting wenselijk acht dat de desbetreffende getuigen alsnog worden gehoord, zal hij 
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die wens voorafgaand aan de nadere terechtzitting aan de officier van justitie of tijdens de inhou-
delijke behandeling aan de rechtbank kenbaar moeten maken door een daartoe strekkend, gemoti-
veerd verzoek te doen. Indien de verdediging zulks niet doet, behoeft de rechter niet ambtshalve 
te beslissen over de vraag of het eerder afgewezen verzoek alsnog voor toewijzing in aanmerking 
komt. 
 
2.35. Opmerking verdient in dit verband dat wanneer op een eerdere terechtzitting een verzoek is 
afgewezen en de rechter nadien constateert dat aan die afwijzing een gebrek kleeft ten aanzien 
van bijvoorbeeld de daarin gehanteerde beoordelingsmaatstaf, hij dit gebrek zal kunnen herstellen 
door op de latere terechtzitting het verzoek ambtshalve opnieuw aan de orde te stellen en indien 
het verzoek wordt gehandhaafd, daarover opnieuw te beslissen aan de hand van de ten tijde van 
die eerdere terechtzitting geldende beoordelingsmaatstaf doch met inachtneming van alle gege-
vens die inmiddels bekend zijn. Met deze herstelmogelijkheid wordt de kwaliteit van de gedingvoe-
ring bevorderd en wordt ook voorkomen dat een strafzaak wordt behandeld en afgerond terwijl 
reeds ten tijde van die behandeling en afronding vaststaat dat een eerder in die zaak gegeven be-
slissing lijdt aan een gebrek. 

Procedure in hoger beroep 
Eerste terechtzitting 
 
2.36. Ingevolge de schakelbepaling van art. 415 Sv zijn onder meer de art. 287-288, 315, 322 en 
328 Sv van overeenkomstige toepassing op het rechtsgeding voor het gerechtshof. Dat betekent 
dat hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot de in die bepalingen geregelde mogelijkhe-
den om op de terechtzitting in eerste aanleg getuigen te doen horen, ook geldt voor de terechtzit-
ting in hoger beroep. Dat geldt echter niet zonder meer voor hetgeen is overwogen met betrekking 
tot de art. 263-264 Sv aangezien art. 415, eerste lid, Sv niet naar deze bepalingen verwijst. Daar-
voor in de plaats treden de voorschriften van de hierna te behandelen art. 410, 414 en 418 Sv, die 
uitdrukking geven aan het "voortbouwend aspect" van de appelprocedure (Kamerstukken II 
2003/04, 29 254, nr. 3, p. 13). Daarmee wordt bedoeld dat het gerechtshof zijn onderzoek, en dus 
ook de getuigenverhoren, vooral kan richten op de bezwaren die door de verdachte onderscheiden-
lijk het openbaar ministerie worden ingebracht tegen het in eerste aanleg gewezen vonnis. 

Meebrengen van getuigen naar de terechtzitting 
 
2.37. Ook in hoger beroep kan de verdediging het daarheen leiden dat de getuigen zonder daartoe 
te zijn opgeroepen bij de aanvang van de terechtzitting aanwezig zijn (het zogenoemde meebren-
gen van getuigen). Verwezen zij naar hetgeen hiervoor onder 2.11-2.12 daaromtrent is overwo-
gen. 

Verzoek tot oproeping van getuigen gedaan vóór de terechtzitting 
 
2.38. De art. 263-264 Sv zijn in art. 415 Sv niet (rechtstreeks) van overeenkomstige toepassing 
verklaard op het rechtsgeding voor het gerechtshof. Zoals gezegd, treden daarvoor in de plaats de 
art. 410, 414 en 418 Sv. Die bevatten de voorschriften met betrekking tot het doen van een ver-
zoek tot oproeping van getuigen vóór de terechtzitting in hoger beroep. 

Opgave bij appelschriftuur 
 
2.39. Allereerst is de verdediging op grond van art. 410, derde lid, Sv bevoegd - niet verplicht - 
binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep bij appelschriftuur getuigen op te geven die 
zij ter terechtzitting van het hof wil doen oproepen. 
 
2.40. Ingevolge art. 410, eerste lid, Sv dient een appelschriftuur de grieven tegen het vonnis in 
eerste aanleg te bevatten. In die bepaling worden geen nadere materiële eisen gesteld waaraan de 
appelschriftuur, die ook door de verdachte zelf kan worden ingediend, dient te voldoen terwijl die 
schriftuur aan belang heeft gewonnen door de mogelijkheid om daarin getuigen op te geven met 
consequenties voor de bij de beoordeling daarvan aan te leggen maatstaf. Daarom ligt in de rede 
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aan de formulering van de grieven thans geen hoge eisen te stellen en zal de rechter ingeval in het 
desbetreffende geschrift niet met zoveel woorden grieven zijn geformuleerd, maar wel een opgave 
van een of meer getuigen is gedaan, op grond van die opgave mogen aannemen dat is voldaan aan 
het voor de appelschriftuur geldende vereiste dat het de grieven tegen het vonnis bevat. 
 
2.41. Aan de opgave van getuigen bij appelschriftuur worden zekere eisen gesteld. Ten eerste kan 
een niet tijdig ingediende appelschriftuur niet worden aangemerkt als een schriftuur houdende de 
opgave van getuigen in de zin van art. 410, derde lid, Sv. Voorts kan niet worden volstaan met de 
opgave van bijvoorbeeld "alle personen, onder wie degenen doch niet uitsluitend, wier verklaringen 
de rechtbank blijkens de nog uit te werken bewijsconstructie voor het bewijs heeft gebruikt". Op 
verzoeken die in een dergelijke schriftuur zijn vervat, behoeft dus niet te worden beslist. Zo een 
schriftuur kan ook niet worden aangemerkt als een opgave van getuigen als bedoeld in art. 414, 
tweede lid, in verbinding met art. 263 Sv waaromtrent door de advocaat-generaal een beslissing 
dient te worden genomen. 
 
2.42. Een – tijdig ingediende – appelschriftuur wordt op grond van art. 410, derde lid, Sv aange-
merkt als een opgave in de zin van art. 263 Sv, tweede lid, Sv waarop art. 264 Sv van overeen-
komstige toepassing is. Dat betekent dat de advocaat-generaal bij het hof bij een met redenen 
omklede beslissing kan weigeren een of meer van de opgegeven getuigen op te roepen. De gron-
den voor een dergelijk weigering zijn onder meer, kort gezegd, het niet geschaad zijn van het ver-
dedigingsbelang. 
 
2.43. Daarnaast verklaart het derde lid van art. 410 Sv de advocaat-generaal bevoegd om in het 
geval dat de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden, de oproeping van 
een bij appelschriftuur opgegeven getuige te weigeren indien de getuige ter terechtzitting in eerste 
aanleg dan wel door de rechter-commissaris is gehoord én het horen van die getuige ter terechtzit-
ting in hoger beroep niet "noodzakelijk" is te achten. 
 
2.44. Voorts kan zich het geval voordoen dat de advocaat-generaal niet weigert doch verzuimt de 
opgegeven getuigen op te roepen. In beide gevallen ligt het voor de hand dat de door de verdedi-
ging opgegeven getuigen bij de aanvang van de terechtzitting niet aanwezig zijn. Het hof is in die 
gevallen niet gehouden die getuigen ambtshalve op te roepen. Wel kan de verdediging ter terecht-
zitting aan het hof verzoeken om een bevel als bedoeld in het derde lid onder a van art. 287 Sv tot 
oproeping van die niet verschenen getuigen. Ingevolge art. 330 Sv moet op straffe van nietigheid 
op zo een verzoek worden beslist. Het hof kan afzien van het geven van een bevel tot oproeping op 
de in art. 288, eerste lid, Sv vermelde gronden, onder meer vanwege het niet geschaad zijn van 
het verdedigingsbelang. 
 
2.45. Voorts kan het hof ingevolge het derde lid van art. 288 Sv met uitdrukkelijke instemming van 
de advocaat-generaal en de verdediging afzien van het geven van zo een bevel tot oproeping van 
niet verschenen getuigen. 
 
2.46. Met betrekking tot een door de verdediging opgegeven en door de advocaat-generaal opge-
roepen getuige die niet is verschenen ter terechtzitting, is in art. 287, derde lid onder b, Sv be-
paald dat die getuige hernieuwd wordt opgeroepen. Voor zo een hernieuwde oproeping is volgens 
de wet geen verzoek van de verdediging vereist. In aanmerking genomen evenwel dat het hof ook 
in zo een geval kan afzien van het horen van de niet-verschenen getuige op de grond dat redelij-
kerwijs valt aan te nemen dat daardoor de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad, ligt 
het in de rede dat met het oog daarop door of namens de verdachte ter terechtzitting een gemoti-
veerd verzoek wordt gedaan tot hernieuwde oproeping en dat het hof uit het achterwege blijven 
van zo een verzoek afleidt dat de verdediging geen prijs meer stelt op het horen van de niet ver-
schenen getuige. 
 
2.47. Samengevat komt een en ander hierop neer dat ingeval een door de verdediging bij tijdig 
ingediende appelschriftuur opgegeven getuige ter terechtzitting niet is verschenen, het hof slechts 
dan gehouden is een beslissing te geven omtrent de (hernieuwde) oproeping van die getuige indien 
daartoe door of namens de verdachte ter terechtzitting een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek is 
gedaan. Maatstaf bij de beslissing op zo een verzoek is het verdedigingsbelang. 
 
2.48. Dit is evenwel anders in het geval dat de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft 
plaatsgevonden én de getuige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-
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commissaris is gehoord, en het hof het horen van de getuige ter terechtzitting niet "noodzakelijk" 
oordeelt. Met het oog op die situatie is - in lijn met art. 410, derde lid, Sv waarin aan de advocaat-
generaal de bevoegdheid is gegeven tot niet-oproeping van opgegeven getuigen - in art. 418, 
tweede lid, Sv bepaald dat het hof op diezelfde gronden de oproeping kan weigeren van bij appel-
schriftuur opgegeven getuigen. 

Opgave niet bij appelschriftuur 
 
2.49. De verdediging is bevoegd doch niet verplicht de getuigen die zij in het kader van het door 
haar ingestelde appel ter terechtzitting van het hof wil doen horen, reeds bij appelschriftuur op te 
geven. Zij kan ook vóór de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep de advo-
caat-generaal verzoeken door haar opgeven getuigen op te roepen. Ingeval evenwel het hoger 
beroep is ingesteld door de officier van justitie en niet ook door of namens de verdachte, heeft de 
verdediging niet de mogelijkheid haar getuigen bij appelschriftuur op te geven maar wel de moge-
lijkheid deze vóór de terechtzitting op te geven bij de advocaat-generaal. 
 
2.50. Dat recht ontleent zij aan het eerste lid van art. 414 Sv. In het tweede lid van art. 414 Sv 
zijn daarop art. 263, tweede tot en met vijfde lid, alsmede art. 264 Sv van overeenkomstige toe-
passing verklaard. Voor de eisen waaraan de opgave van getuigen aan de advocaat-generaal moet 
voldoen en de verdere behandeling van die opgave, zij verwezen naar hetgeen hiervoor onder 
2.13-2.21 is overwogen met betrekking tot de in art. 263-264 Sv geregelde opgave van getuigen 
aan de officier van justitie. 
 
2.51. Ingeval het appel is ingesteld door de verdachte, kan de advocaat-generaal de oproeping van 
de door de verdediging opgegeven getuigen weigeren op de gronden die zijn vermeld in art. 264 
Sv. Dat betekent dat de advocaat-generaal bij een met redenen omklede beslissing kan weigeren 
een of meer van de opgegeven getuigen op te roepen. De gronden voor een dergelijke weigering 
zijn onder meer, kort gezegd, het niet geschaad zijn van het verdedigingsbelang. De advocaat-
generaal kan ingevolge het tweede lid van art. 414 Sv hun oproeping ook weigeren indien het ho-
ren ter terechtzitting niet "noodzakelijk" is te achten. 
 
2.52. De wet verklaart de advocaat-generaal niet uitdrukkelijk bevoegd de oproeping te weigeren 
op de grond dat de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden én de getuige 
ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris is gehoord, terwijl hij het 
horen van de getuige ter terechtzitting niet noodzakelijk oordeelt. Nochtans moet in het licht van 
hetgeen de in HR 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5977, weergegeven geschiedenis van de 
totstandkoming van de onderhavige wettelijke bepalingen inzake het oproepen en horen van getui-
gen in hoger beroep inhoudt omtrent de samenhang tussen die bepalingen worden aangenomen 
dat hij die bevoegdheid wel heeft, zoals het hof die heeft op grond van het tweede lid van art. 418 
Sv. Ook op die grond kan de advocaat-generaal dus weigeren de door de verdediging niet bij ap-
pelschriftuur opgegeven getuigen op te roepen. 
 
2.53. Voorts kan zich het geval voordoen dat de advocaat-generaal niet weigert doch verzuimt de 
opgegeven getuigen op te roepen. In beide gevallen ligt het voor de hand dat de door de verdedi-
ging opgegeven getuigen bij de aanvang van de terechtzitting in hoger beroep niet aanwezig zijn. 
Het hof is in die gevallen niet gehouden die getuigen ambtshalve op te roepen. Wel kan de verde-
diging ter terechtzitting aan het hof verzoeken om een bevel tot oproeping van die niet verschenen 
getuigen. Met het oog op die gevallen is in het derde lid onder a van art. 287 Sv (in verbinding met 
art. 415 Sv) immers bepaald dat de verdediging ter terechtzitting aan het hof kan verzoeken de 
oproeping van die niet verschenen getuigen te bevelen. 
 
2.54. Gelet op hetgeen hiervoor 2.20 is overwogen met betrekking tot een door de verdediging 
opgegeven en door het openbaar ministerie opgeroepen getuige die niet is verschenen ter terecht-
zitting, mag ook in zo een geval worden gevergd dat door of namens de verdachte ter terechtzit-
ting een gemotiveerd verzoek wordt gedaan tot (hernieuwde) oproeping. Het ligt in de rede dat het 
hof uit het achterwege blijven van zo een verzoek afleidt dat de verdediging geen prijs meer stelt 
op het horen van de niet verschenen getuige. 
 
2.55. Ingevolge art. 330 Sv moet op straffe van nietigheid worden beslist op een verzoek tot (her-
nieuwde) oproeping van een niet-verschenen getuige. 
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2.56. Het hof kan afzien van het geven van een bevel tot oproeping op de in art. 288, eerste lid, 
Sv vermelde gronden, onder meer het niet geschaad zijn van het verdedigingsbelang. Deze hoofd-
regel is herhaald in art. 418, eerste lid, Sv. Op grond van het tweede lid van art. 418 Sv kan het 
hof de oproeping echter ook weigeren in het geval dat de berechting in eerste aanleg op tegen-
spraak heeft plaatsgevonden én de getuige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de 
rechter-commissaris is gehoord, en het hof horen van de getuige ter terechtzitting niet "noodzake-
lijk" oordeelt. 
 
2.57. In het geval het de verdachte is die appel heeft ingesteld, kan het Hof op grond van het der-
de lid van art. 418 Sv de oproeping ook weigeren indien het horen van de getuige ter terechtzitting 
niet noodzakelijk wordt geacht. 
 
2.58. Voorts kan het hof ingevolge het derde lid van art. 288 Sv met instemming van de advocaat-
generaal en de verdediging afzien van het geven van zo een bevel tot oproeping van niet versche-
nen getuigen. 
 
2.59. Wat betreft de beoordeling van verzoeken van de verdediging tot het oproepen van getuigen 
maakt de wet een strikt onderscheid naar gelang het verzoek wel of niet bij appelschriftuur is ge-
daan en is het noodzakelijkheidscriterium toepasselijk indien het verzoek niet bij appelschriftuur is 
gedaan. In HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1702, NJ 2007/626 is geoordeeld dat naar de 
bewoordingen van de wettelijke maatstaven en volgens de invulling die daaraan in de jurispruden-
tie is gegeven, het noodzakelijkheidscriterium de rechter, in ieder geval in abstracto, een ruimere 
marge biedt om een verzoek niet te honoreren dan het criterium van het verdedigingsbelang. In 
dat arrest is dit onderscheid echter gerelativeerd in die zin dat ingeval de verdediging niet tijdig 
kon beschikken over de voor het opstellen van de appelschriftuur relevante processtukken, zoals 
de aanvulling op het verkorte vonnis, de eis van een eerlijke procesvoering – tegen de achtergrond 
van hetgeen met het oog op een behoorlijke verdediging is vereist – meebrengt dat het openbaar 
ministerie onderscheidenlijk de rechter die omstandigheid in hun afweging dienen te betrekken bij 
gebruikmaking van de wettelijk voorgeschreven toepassing van het noodzakelijkheidscriterium. Dat 
kan betekenen dat de concrete toepassing van het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk ver-
schilt van wat met de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang zou worden bereikt. 
 
2.60. In lijn met de relativering van dit onderscheid moet worden aangenomen dat onder omstan-
digheden van de verdachte ook niet kan worden gevergd dat hij voorafgaand aan de eerste te-
rechtzitting in hoger beroep op de voet van art. 263-264 Sv getuigen aan de advocaat-generaal 
opgeeft, bijvoorbeeld indien in eerste aanleg een verkort vonnis is gewezen en de aanvulling daar-
op niet tijdig voor de verdachte beschikbaar is. 

Verzoek tot oproeping van getuigen gedaan op de terechtzitting 
 
2.61. Ook in hoger beroep kan de verdediging op de voet van de art. 328 en 331, eerste lid, in 
verbinding met art. 315 Sv op de terechtzitting aan het hof vragen gebruik te maken van diens 
bevoegdheid om zelf getuigen op te roepen. Maatstaf bij de beoordeling van zo een verzoek is of 
het hof het horen van de getuigen noodzakelijk oordeelt. Verwezen kan worden naar hetgeen hier-
voor onder 2.22-2.24 is overwogen. 

Terechtzitting na schorsing van het onderzoek 
 
2.62. Inwilliging van een op de terechtzitting gedaan verzoek tot het horen van aldaar niet ver-
schenen getuigen leidt in de regel tot schorsing van het onderzoek ter terechtzitting met het bevel 
tot oproeping van die getuigen om te verschijnen op een nadere terechtzitting. Art. 322 Sv bevat 
procedurevoorschriften voor het geval de samenstelling van de rechtbank bij de hervatting van het 
onderzoek op die nadere terechtzitting gewijzigd is. Ingevolge art. 415, eerste lid, Sv zijn deze 
voorschriften van overeenkomstige toepassing op het rechtsgeding voor het gerechtshof. 
 
2.63. Hoofdregel is dat het onderzoek dan opnieuw wordt aangevangen. Het derde lid maakt 
evenwel een uitzondering voor het geval de advocaat-generaal en de verdachte (en/of diens 
raadsman) instemmen met hervatting in de stand waarin het onderzoek zich op het tijdstip van de 
schorsing op de vorige terechtzitting bevond. Ingevolge art. 331, tweede lid, Sv geldt dit instem-
mingsvereiste overigens alleen wanneer de verdachte en/of diens raadsman op de terechtzitting 
aanwezig is. 
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2.64. Het vierde lid van art. 322 Sv bepaalt voorts dat indien het onderzoek ter terechtzitting - bij 
gebreke van die instemming - opnieuw wordt aangevangen, de op de vorige terechtzitting door het 
anders samengestelde hof uit hoofde van de art. 287 Sv en 288 Sv genomen toewijzende en afwij-
zende beslissingen ten aanzien van de oproeping van getuigen die daartoe vóór de terechtzitting 
bij appelschriftuur dan wel aan de advocaat-generaal zijn opgegeven in stand blijven. Noch in het 
vierde lid van art. 322 Sv noch elders is bepaald dat een uit hoofde van art. 315 Sv (ambtshalve of 
op verzoek) door het hof gegeven toewijzende beslissing inzake een ter terechtzitting gedaan ver-
zoek tot het horen of oproepen van getuigen ter terechtzitting eveneens in stand blijft. Een redelij-
ke wetstoepassing brengt evenwel mee dat art. 322, vierde lid, Sv ook omvat het bevel van het hof 
tot oproeping van een getuige wiens verhoor door het hof noodzakelijk is geoordeeld. Een dergelijk 
bevel blijft dus bij het opnieuw aanvangen van het onderzoek in stand. Als de getuige dan niet is 
verschenen, zal een beslissing uit hoofde van de art. 287 en 288 Sv moeten worden gegeven in-
dien door of namens de verdachte een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek is gedaan tot de her-
nieuwde oproeping van de niet verschenen getuige. Maatstaf bij de beslissing op zo een verzoek is 
het verdedigingsbelang, zij het dat het verzoek daarnaast kan worden afgewezen op de gronden 
die zijn vermeld in art. 418 Sv, te weten dat het hof het horen van de getuige ter terechtzitting 
niet noodzakelijk oordeelt in het geval dat de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft 
plaatsgevonden én de getuige ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-
commissaris is gehoord (lid 2), of in het geval dat de getuige die niet bij appelschriftuur is opgege-
ven (lid 3). 
 
2.65. Ook indien na een op de voet van de art. 328 en 331 Sv in verbinding met art. 315 Sv gege-
ven afwijzende beslissing van een verzoek tot oproeping van een getuige dat eerst op de terecht-
zitting is gedaan, het onderzoek ter terechtzitting opnieuw wordt aangevangen, zal ter terechtzit-
ting een verzoek tot (hernieuwde) oproeping opnieuw moeten worden gedaan als de verdediging 
het met die afwijzing niet eens is. Ten aanzien van zo een afwijzende beslissing geldt art. 322, 
vierde lid, Sv immers niet. De maatstaf bij de beoordeling van zo een (hernieuwd) verzoek is of de 
noodzaak van hetgeen wordt verzocht is gebleken. 
 
2.66. Ingeval het onderzoek ter terechtzitting is geschorst en het verzoek tot het oproepen van 
getuigen eerst is gedaan op de terechtzitting na de schorsing, is de maatstaf bij de beoordeling van 
het verzoek eveneens of de noodzaak van hetgeen wordt verzocht is gebleken. Dat geldt ook voor 
getuigen die eerder met toepassing van de maatstaf van het verdedigingsbelang zijn afgewezen. 
 
2.67. Onder "beslissingen van de rechtbank inzake het horen van getuigen" als bedoeld in het vier-
de lid van art. 322 Sv, is begrepen het geval dat een getuige op de eerdere terechtzitting op de 
voet van art. 287, tweede lid, Sv is gehoord. Hieruit volgt dat een hof dat op de nadere terechtzit-
ting het onderzoek opnieuw aanvangt wegens een gewijzigde samenstelling, niet gehouden is eni-
ge beslissing te nemen omtrent het opnieuw horen van een reeds op de eerdere terechtzitting ge-
hoorde getuige. Dit laat onverlet dat, wanneer de verdediging zulks in die fase van het geding op-
portuun acht, op die nadere terechtzitting op de voet van art. 328 in verbinding met art. 315 Sv 
een verzoek kan worden gedaan ertoe strekkende dat een getuige opnieuw wordt opgeroepen ten-
einde op de terechtzitting te worden gehoord. Bij de beoordeling van dat verzoek geldt het nood-
zakelijkheidscriterium. 

Pro forma-zitting en regiezitting 
 
2.68. Ook in hoger beroep worden pro forma-zittingen gehouden, in het bijzonder wanneer het hof 
bij de aanvang van de behandeling van het beroep nog niet over alle processtukken beschikt. 
Voorts kent de appelprocedure de regiezitting als variant van een terechtzitting waar het onder-
zoek wordt geschorst tot een nadere terechtzitting. Ook voor deze pro forma- en regiezittingen 
geldt hetgeen hiervoor onder 2.31-2.35 is overwogen. 

Procedure in hoger beroep na terug- of verwijzing van de 
zaak door de Hoge Raad 

 
2.69. In het geval dat in een cassatieprocedure de Hoge Raad een uitspraak vernietigt en de zaak, 
voor zover aan zijn oordeel onderworpen, op de voet van art. 440 Sv terugwijst naar het hof of 
verwijst naar een ander hof teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan, heeft de rechter die 
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na verwijzing of terugwijzing moet oordelen tot taak het onderzoek binnen de uit de beslissing van 
de Hoge Raad voortvloeiende grenzen geheel opnieuw aan te vangen en te voltooien, voor zover 
uit de wet niet het tegendeel voortvloeit. 
 
2.70. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt – kort samengevat – dat indien de verdachte hoger 
beroep heeft ingesteld het verdedigingsbelang geldt als maatstaf bij de beoordeling van het ver-
zoek tot oproeping van getuigen als deze tijdig bij appelschriftuur zijn opgegeven en het geen ge-
tuigen betreft die - in het geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevon-
den - ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris zijn gehoord. Als het 
in het geval van een zodanig beroep gaat om een getuige die niet bij appelschriftuur is opgegeven 
geldt bij de beoordeling van het verzoek het noodzakelijkheidscriterium. 
 
2.71. Art. 410, eerste lid, Sv bepaalt dat een verdachte binnen veertien dagen na het instellen van 
het hoger beroep een appelschriftuur kan indienen. Niet is voorzien in een vergelijkbare regeling 
voor een na de beslissing van de Hoge Raad opgemaakte opgave van getuigen. Aangenomen moet 
worden evenwel dat art. 410, derde lid, Sv en de daarmee samenhangende bepalingen, te weten 
art. 414, tweede lid tweede volzin, en art. 418, derde lid, Sv in de procedure na verwijzing of te-
rugwijzing van de zaak door de Hoge Raad niet van toepassing zijn. 
 
2.72. Dat betekent dat na verwijzing of terugwijzing wat betreft de opgave door de verdediging 
van getuigen art. 263, tweede tot en met vijfde lid, en art. 264 Sv onverkort gelden. Wel moet na 
verwijzing of terugwijzing, ook in het geval van een door de verdachte ingesteld hoger beroep, de 
toepasselijkheid worden aangenomen van art. 418, tweede lid, Sv. Dat betekent dat ook dan, in-
geval de berechting in eerste aanleg op tegenspraak heeft plaatsgevonden, oproeping van een 
door de verdediging op de voet van art. 414 in verbinding met art. 263 Sv opgegeven getuige die 
ter terechtzitting in eerste aanleg dan wel door de rechter-commissaris is gehoord, door het hof 
kan worden geweigerd op grond van het noodzakelijkheidscriterium. Daarmee strookt aan te ne-
men dat de advocaat-generaal bij het hof waarnaar de zaak is verwezen of teruggewezen oproe-
ping van een zodanige getuige eveneens aan de hand van die maatstaf kan weigeren. 

Toetsing in cassatie 
 
2.73. In de cassatieprocedure gaat het niet meer om het al dan niet oproepen of horen van getui-
gen maar uitsluitend om de toetsing van de beslissingen van de feitenrechter dienaangaande. In 
cassatie kan door de verdediging daarom alleen worden geklaagd over (a) de beslissing van het 
hof tot het niet horen van een ter terechtzitting verschenen getuige en (b) de afwijzing door het 
hof van een ter terechtzitting in hoger beroep gedaan verzoek tot het oproepen van een aldaar niet 
verschenen getuige. Voorts kan worden geklaagd over het verzuim van het hof op zo een verzoek 
te beslissen. Over beslissingen of verzuimen van het openbaar ministerie dan wel de rechter in 
eerste aanleg kan door de verdediging in cassatie dus niet worden geklaagd. 
 
2.74. Wat betreft de onder (a) en (b) genoemde beslissingen kan in cassatie niet over de juistheid 
ervan worden geklaagd. De Hoge Raad kan immers niet beoordelen of het hof een getuige terecht 
niet heeft opgeroepen of gehoord. Wel kan in cassatie worden geklaagd over de maatstaf die het 
hof heeft toegepast en over de begrijpelijkheid van de beslissing. 
 
2.75. In dit verband moet worden gewezen op het in 2012 in werking getreden art. 80a RO en de 
betekenis van deze bepaling voor de reikwijdte van het onderzoek in cassatie ten aanzien van de 
hiervoor bedoelde beslissingen. In art. 80a RO is bepaald dat het beroep in cassatie niet-
ontvankelijk kan worden verklaard op de grond dat de betrokkene klaarblijkelijk onvoldoende be-
lang heeft bij het cassatieberoep. Daarom mag in gevallen waarin dat belang niet evident is, van 
de verdediging in redelijkheid worden verlangd dat zij in de cassatieschriftuur een toelichting geeft 
met betrekking tot het belang bij haar klacht. Zo mag in het geval dat de zaak op meerdere te-
rechtzittingen is behandeld, van de verdediging worden gevergd dat zij toelicht waarom op een 
later gehouden terechtzitting niet is geklaagd over een op een eerdere zitting begaan verzuim met 
betrekking tot een verzoek tot oproeping van getuigen. Voorts levert de enkele omstandigheid dat 
het hof bij de afwijzing van een verzoek niet de juiste maatstaf heeft genoemd, niet zonder meer 
voldoende – rechtens te respecteren – belang op bij vernietiging van de bestreden uitspraak en 
een nieuwe feitelijke behandeling van de zaak. 
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2.76. Bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het oproepen van getuigen gaat het 
in cassatie uiteindelijk om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van - als waren het 
communicerende vaten - enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en anderzijds 
de gronden waarop het is afgewezen. Bij de beoordeling van de begrijpelijkheid van de beslissing 
kan ook het procesverloop van belang zijn, zoals (i) het stadium waarin het verzoek is gedaan, in 
die zin dat het verzoek eerder had kunnen en redelijkerwijs ook had moeten worden gedaan, en 
(ii) de omstandigheid dat de bij de appelschriftuur opgegeven getuigen – al dan niet op vordering 
van de advocaat-generaal – (alsnog) op de voet van art. 411a of art. 420 Sv zijn gehoord door een 
rechter-commissaris of een raadsheer-commissaris, waardoor in de regel het belang zal zijn ont-
vallen aan de oproeping van die getuigen ter terechtzitting. 
 
2.77. Met inachtneming van de uit art. 80a RO voortvloeiende terughoudendheid bij de toetsing in 
cassatie in gevallen waarin het belang bij vernietiging niet evident is, zal die toetsing zich daarom, 
meer dan vroeger het geval was, concentreren op de vraag of de beslissing van de feitenrechter 
ten aanzien van het al dan niet oproepen onderscheidenlijk horen van getuigen begrijpelijk is. 
Daarbij verdient opmerking dat die begrijpelijkheid in verband met de aan de feitenrechter voorbe-
houden weging en waardering van de omstandigheden van het geval in cassatie slechts in beperkte 
mate kan worden getoetst. 

Slotopmerking 
 
2.78. Gelet op al het vorenoverwogene kan de vraag rijzen naar het bestaansrecht van twee ver-
schillende maatstaven voor de beoordeling van verzoeken om getuigen op te roepen respectievelijk 
te horen, mede in aanmerking genomen dat de in art. 6 EVRM gewaarborgde rechten van de ver-
dachte daartoe geenszins dwingen en dat – aldus HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1702, NJ 
2007/626 – de concrete toepassing van het ene criterium soms niet wezenlijk verschilt van wat 
met de toepassing van het andere criterium zou worden bereikt. De beantwoording van die vraag 
is echter niet aan de rechter maar aan de wetgever. 
 


