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Rechterlijke ongehoorzaamheid?
Was vroeger alles beter? Onrechtmatige huiszoeking leidde toen gewoon tot bewijsuitsluiting en/of vrijspraak. 
Lag een zaak twee jaar op de plank bij de Officier van Justitie dan leidde dat tot niet-ontvankelijkheid wegens 
schending van het recht van berechting binnen een redelijke termijn. In de loop van de tijd is die jurisprudentie 
fors gedraaid. Velen menen dat thans vormverzuimen in de ogen van de Hoge Raad nooit meer tot 
bewijsuitsluiting of niet-ontvankelijkheid zouden kunnen leiden, hetgeen (mogelijk?) nadelige consequenties 
heeft voor (onder meer) de integriteit van de opsporing. Er wordt wel aangevoerd dat in lagere rechtspraak 
een kentering waar te nemen is en dat de knellende band van ons hoogste rechtscollege (en wetgever) wordt 
opgerekt. Te lange inactiviteit kan volgens lagere rechters met een beetje creatieve redenering wel degelijk 
tot niet-ontvankelijkheid leiden. Onbevoegde doorzoeking van een kofferbak is gewoon onrechtmatig, dus 
bewijsuitsluiting, dus vrijspraak. 

Tijd voor een congres. Is er sprake van een kentering? Zo ja, waarom? Is er sprake van rechterlijke 
ongehoorzaamheid? Wat zal de nabije toekomst brengen? Welke kant gaan we op? Welke kant 
moeten we op? Welke kant moeten we in ieder geval niet op gaan?

De NVSA is verheugd en vereerd een aantal zeer gerenommeerde sprekers bereid te hebben gevonden op 
vrijdag 12 december met elkaar en met u van gedachten te wisselen over bovenstaande thema’s. De spits zal 
worden afgebeten door Reindert Kuiper, in de zomer van 2014 gepromoveerd op “vormverzuimen”. Daarna 
zal emeritus hoogleraar Tom Schalken zijn visie geven over de wijze waarop met art. 359a Sv moet worden 
omgegaan. Vanuit de (lagere) rechterlijke macht zullen Jacco Janssen en Reiner de Winter, rechter respectievelijk 
voormalig rechter, hun licht laten schijnen over de onderwerpen. Dian Brouwer, voorzitter van de VCAS, zal 
vanuit de cassatie-advocatuur zijn interpretatie geven. Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, zal 
(eveneens op eigen titel) duiding geven aan (mogelijke) ontwikkelingen. Onze collega Stijn Franken zal het 
benoemingsbeleid van de Hoge Raad onder de loep nemen. De dag zal worden afgesloten door een forum, 
waarbij onder leiding van dagvoorzitter Twan Huys een aantal sprekers zal kunnen reageren op vragen en 
opmerkingen vanuit de zaal. De gehele dag door zal cabaretier Micha Wertheim aanwezig zijn om aan het eind 
zijn visie op dit belangrijke thema te geven. 

Na het diner in Chateau Neercanne vindt er een spetterend optreden plaats van bands, waaronder Run4Cover, 
met daarin NVSA lid Jaap Spigt, en de Nederlandstalige coverband van Geertjan van Oosten. Een speciale 
‘mystery guest’ zal ook een partijtje meedrummen.

Op dag twee is het tijd de roze bril af te zetten en een confrontatie aan te gaan. Hoe zien goed ingevoerde 
journalisten de strafrechtadvocatuur. Zijn wij wel degelijke ambachtslieden of is het meer van spiegeltje, 
spiegeltje aan de wand, hoe kom ik morgen weer in de krant? De spiegel wordt voorgehouden door de eminente 
journalisten Paul Vugts (Parool), Saskia Belleman (Telegraaf) en Peter Elberse (ANP). De congrescommissie 
bestaat uit: Jan Boksem, Rob Baumgardt, Geertjan van Oosten, Petra van Kampen Nico Meijering  
en Thijs Kelder. 

Datum en locatie
12 & 13 december 2014, Crowne Plaza Hotel, Ruiterij 1, Maastricht.

Studiepunten

Hotels
 
Hotelovernachtingen dienen tijdig door de deelnemers zelf te worden gereser veerd en komen voor eigen 
rekening. In de hotels Crowne Plaza, NH-Hotel en Townhouse kan tegen een gereduceerd tarief een kamer 
worden gereserveerd, indien bij de boeking wordt vermeld dat deze in het kader is van het NVSA-congres.  
Meer informatie over hotels in Maastricht is beschikbaar op de website van de VVV Maastricht,  
www.vvv-maastricht.eu. Gelet op het beperkte aanbod van hotelkamers is het wenselijk tijdig  
te boeken.

Prijs
 
De prijs voor deelname aan het congres bedraagt voor (aspirant-)leden van de NVSA € 475,-  
en voor niet-leden € 625,-. Daarin zijn inbegrepen lunch, diner, koffie/thee en congresmap.

Wijze van inschrijving
 
Aanmelding kan geschieden door retournering van de ingevulde inschrijfkaart of door middel van het 
elektronisch registratieformulier op de website: www.nvsa.nl. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging 
alsmede een factuur.
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Programma 
 
Vrijdag 12 december 2014 | Dagvoorzitter: Twan Huys 
 
09.00 Ontvangst met koffie en thee  
10.00 Opening door voorzitter NVSA, Bart Nooitgedagt 
10.15 Toelichting door Micha Wertheim 
10.30 Mr. R. Kuiper – De nieuwe benadering van vormfouten 
11.00 Prof.Mr. T.M. Schalken – De invloed van rechterlijke ongehoorzaamheid op de rechtsontwikkeling 
11.30 Koffie en thee 
12.00 Mr. R. de Winter – Drogredenen vergen geen gehoorzaamheid  
 
12.30 Lunch 
 
13.30 Mr. J.H. Janssen – Tipje(s) van de sluier van de feitenrechter! 
14.00 Mr. D.V.A. Brouwer – De Hoge Raad als Telegraaflezer 
14.30 Koffie en thee 
15.00 Mr. D.J.C. Aben – Zoals het een braaf ambtenaar betaamt 
15.30 Mr. A.A. Franken – Gezocht: raadsheer in de Hoge Raad 
16.00 Forum 
17.30 Borrel, aansluitend diner (Restaurant Château Neercanne) 
22.30  Band Run4Cover met o.a. Jaap Spigt, met speciaal optreden van een  

mystery guest, en de Nederlandstalige coverband van Geertjan van Oosten

Zaterdag 13 december 2014 | Dagvoorzitter: Bart Nooitgedagt 
 
09.30 Ontvangst met koffie en thee 
10.00 De Spiegel. Hoe doen wij, strafrechtadvocaten, het in de ogen van de schrijvende professionele   
 buitenstaander. Lofzang of kritiek? Bijdragen door Paul Vugts (Parool), Saskia Belleman (Telegraaf)  
 en Peter Elberse (ANP). 
12.00 Afsluiting

Dagvoorzitters: Twan Huys & Bart Nooitgedagt

Van links naar rechts: P. Vugts – T. Schalken – S. Belleman – R. Kuiper – S. Franken – D. Brouwer – P. Elberse – R. de Winter – M. Wertheim


