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Redactioneel

Het is van algemene 
bekendheid!

Prof. mr. H.J.B. Sackers

Het is een feit van algemene bekendheid dat het bijzondere 
strafrecht zich kenmerkt door deels complexe, technische 
en van het commune strafrecht afwijkende wet- en regel-
geving, en mede daardoor een zekere mate van specialis-
tische kennis van de beoefenaar verwacht. Toch blijken in 
het bijzondere strafrecht met enige regelmaat feiten van 
algemene bekendheid voor te komen. Dit wekt nieuws-
gierigheid naar wat dan wel die feiten zijn. De wet zwijgt. 
Artikel 339 lid 2 Sv stelt slechts dat deze feiten geen bewijs 
behoeven. Nu zijn er evidente voorbeelden, zoals onweer. 
Dat is een natuurverschijnsel en niet de onberekenbare 
toorn van de god Donar. Zo een feit is ook dat het bovenste 
licht van een stoplicht rood licht uitstraalt, of dat niet per 
auto naar Schiermonnikoog kan worden gereden. Of een 
ruzie kan worden uitgevochten op de maan. Dit klinkt 
allemaal zonder aarzeling als makkelijk te beredeneren. 
Ook valt zonder moeite in te zien dat een autoruit niet met 
een zacht voorwerp kan worden ingeslagen en dat de kans 
dat bij een botsing tussen een auto en een onbeschermde 
voetganger de laatste de dood vindt, aanmerkelijk is te 
achten. En dat een mensenbeet, ook indien geen gevaar 
op besmetting bestaat, de aanmerkelijke kans met zich 
brengt dat lichamelijk letsel wordt toegebracht, zoals ook 
het dichtknijpen van de keel kan leiden tot zuurstofgebrek. 
Het zijn geen wetenswaardigheden die het gevolg zijn van 
diepgravend (rechts)wetenschappelijk onderzoek. Ronduit 
een open deur is dat het een feit van algemene bekend-
heid is dat ook gedurende de nachtelijke uren burgers 
zich in Rotterdam op straat begeven of kunnen bege-
ven. Minder overtuiging is er bij de als algemeen bekend 
feit gekenschetste situatie dat een ontbloot geslachtsdeel 
waarneembaar is op het moment dat iemand naakt is en 

deze persoon in de richting van de waarnemer staat. De 
verzuchting van een Bredase kantonrechter dat het een 
feit van algemene bekendheid is dat de officier van justitie 
niet reageert op door de kantonrechter gedane verzoeken 
om aanvullende informatie, lijkt echter eerder een uiting 
van frustratie dan een toepassing van artikel 339 lid 2 Sv.

In de eerste druk van Het Nederlands Strafprocesrecht (1993) 
wees Corstens op het verschijnsel dat over de algemeen 
bekende feiten, zoals bedoeld in artikel 339 lid 2 Sv, aan-
vankelijk alleen bij deskundigen bestaande kennis tot op 
zekere hoogte is gepopulariseerd (p. 596). Dit maakt de 
vraag prangend hoe dat zit in het bijzondere strafrecht. 
De Hoge Raad nam al in 1992 aan dat iedereen behoort 
te weten dat het drinken van een glas bier van 250 mil-
liliter een bloedalcoholgehalte van 0,15‰ oplevert. Later 
oordeelde hij dat het een feit van algemene bekendheid 
is dat bestanden die worden gedownload op de compu-
ter bewaard blijven, en dat het evenzo algemeen bekend 
is dat aan computersystemen grote schade kan worden 
toegebracht als gevolg van handelingen van hackers. Ook 
al een feit van algemene bekendheid noemde de rechter 
dat het bij een auto van het merk BMW om een dure 
auto gaat, die personen met een uitkering in beginsel 
niet kunnen betalen. Ik zou de mensen die dit allemaal 
geheel of gedeeltelijk is ontgaan niet graag op de koffie 
ontvangen. In datzelfde kader plaats ik de opmerking van 
een geregistreerd gerechtelijk deskundige op het domein 
van de wapenwetgeving, die ter zitting opmerkte dat aan 
de hand van de foto in het dossier toch iedere leek kon 
zien dat de haan zodanig is geplaatst dat het hier om 
een vuurwapen geschikt voor randvuurpatronen ging. 
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Gepopulariseerde deskundigenwijsheid? Zoals het feit 
dat van algemene bekendheid is dat de bladeren van de 
acaciaplant het verboden middel DMT bevatten? Is de 
Nederlandse justitiabele algemeen ermee bekend dat lido-
caïne, benzocaïne, mannitol en inositol plegen te worden 
gebruikt als versnijdingsmiddel van cocaïne? Kennelijk 
maar ten dele, want de feitenrechters verschillen daarover 
van oordeel. Maar niet als het om drugssmokkel gaat. In 
diverse uitspraken valt te lezen dat het een feit van alge-
mene bekendheid is dat er vanuit Brazilië cocaïne wordt 
gesmokkeld, waarbij Brazilië moet wedijveren met Peru, 
de Domicaanse Republiek en Suriname. Colombia trof ik 
daartussen niet aan, maar dat zal te maken hebben met 
de oppervlakkigheid van mijn onderzoek.

Voor te stellen is dat de lezer nog niet echt onder de indruk 
is van de oprukkende feiten van algemene bekendheid 
in het bijzondere strafrecht. Daarom onthoud ik u het 
oordeel van het Amsterdamse hof niet: het een feit van 
algemene bekendheid dat derdengeldrekeningen van 
geheimhouders, zoals van notarissen, kunnen worden 
gebruikt voor het verhullen van de criminele herkomst 
van geld. Van algemene bekendheid achtte de rechter 
ook dat van money transfers algemeen bekend is dat 
girale transacties aanmerkelijk duurder zijn. Voorts is 
het een feit van algemene bekendheid dat nalatigheden 
in het voeren van een deugdelijke administratie leiden tot 
tenminste een aanmerkelijke kans op benadeling van de 
schuldeisers in een faillissement. Ook het milieustrafrecht 
kent zo zijn feiten van algemene bekendheid, zoals dat het 
op de onbeschermde bodem brengen van champignon-, 
paarden-, stieren- of rundermest de bodem kan verontrei-
nigen. Maar wat te denken van de volgende zaken? Wie 
kikkers van het soort Excidobates mysteriosus voorhan-
den heeft, zal zich moeten realiseren dat het algemeen 
bekend is dat deze soort met uitsterven wordt bedreigd 
en dat het evenzo algemeen bekend is dat er veel geld met 
de illegale kikkerhandel is gemoeid. Hoezo gepopulari-
seerde kennis van de herpetologie of ornithologie? In HR 
8 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:853, had de verdachte in 
strijd met artikel 13 Flora- en faunawet acht Afrikaanse 
vinken en ruim vijftig Noordse goud vinken onder zich. 
Deze vinken komen van nature op het grondgebied van 
de Europese Unie voor en zijn inheemse beschermde 
diersoorten, respectievelijk ondersoorten van de goudvink 
en de vink. Behoorde de verdachte dat te we ten? Jazeker, 
want, zo overweegt het hof: ‘Het is van algemene bekend-
heid dat de Afrikaanse vink (Fringilla coelebs africana) een 
ondersoort is van de soort (boek)vink (Fringilla coelebs) 
en dat de Noordse goudvink (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula) 
een ondersoort is van de goudvink (Pyrrhula pyrrhula)’. 
Het cassatieberoep hielp de verdachte niet verder. Zijn 
middel miskent vol gens de Hoge Raad dat de feiten of 
omstandigheden van algemene bekend heid ook zien op 
gegevens die zonder noemenswaardige moeite uit alge-

meen toegankelijke bronnen (zoals het internet) kunnen 
worden achterhaald (zoals eerder in HR 11 januari 2011, 
NJ 2011/116, m.nt. Mevis).

Ik keer terug naar Corstens, waar hij waarschuwt voor het 
gevaar dat de rechter die de overtuiging is toegedaan dat 
de verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft gepleegd, 
om uit de bewijsproblemen te geraken (te) snel een feit van 
algemene bekendheid aanneemt. Dit gevaar wordt groter 
naar mate de rechter zelf gaat ‘googelen’, en met enige 
gepaste trots meldt te hebben gevonden dat met de uiting 
‘kaolo’ niet is gepoogd te verwijzen naar de buidelbeer 
(Phascolarctos cinereus), maar dat dit straattaal is voor 
‘klootzak’. Reden genoeg om de lezer aan te sporen de 
inhoud van dit nummer tot zich te nemen. Want, voordat 
een officier van justitie of advocaat zich dat realiseert, 
wordt hetgeen hierna te lezen valt, een feit van algemene 
bekendheid geacht.




