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Strafrechtadvocaten: verstrekking beelden politieverhoren aan televisiezender onrechtmatig /
Advocaten adviseren verdachten niet mee te werken aan politieverhoren

Het doorJustitie verstrekken van de beelden van politieverhoren van verdachten aan de media dient
is onrechtmatig en dient, behoudens schriftelijke toestemming van de verdachte of veroordeelde, in

de toekomst te worden verboden.

Voor de verstrekking van dergelijke opnamen aan de media ontbreekt een rechtsbasis en door het
uitzenden daarvan wordt de privacy van verdachten of veroordeelden geschonden.

Dit schrijft de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten in een brief aan het College van
Procureurs- Generaal naar aanleiding van de uitzending van een documentaire over het politiewerk in

de moordzaak op een Amsterdams echtpaar door de televisiezender SBS.

Het belang van het opnemen van verhoren is gelegen in de mogelijkheid tot controle van de wijze
van verhoor en de schriftelijke verslaglegging daarvan. Door het opnemen van verhoren kunnen
zowel de verdediging als de rechter achteraf toetsen of verklaringen juist tot stand zijn gekomen en
correct zijn weergegeven. Het opnemen van verhoren dient de waarheidsvinding en maakt de kans
op gerechtelijke dwalingen op basis van onterechte bekentenissen of onjuiste verslaglegging van
verhoren kleiner.

Als het risico bestaat dat de opnamen van die verhoren later in een televisie uitzending worden
geopenbaard, zullen advocaten zich genoodzaakt zien hun cliënten te adviseren niet mee te werken
aan politieverhoren en zich te beroepen op het zwijgrecht.

Daarmee zal de waarheidsvinding in toekomstige opsporingsonderzoeken niet zijn gediend.
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Amsterdam, L7 november 201,4

Geacht College van Procureurs-Generaal,

Met niet geringe verbazing en verontrusting namen wij kennis van het feit dat het

Openbaar Ministerie audiovisuele opnamen van politieverhoren van twee verdachten ter
beschikking heeft gesteld ten behoeve van een tv-documentaire van de televisiezender

5856 over het politiewerk in de moordzaak op een Amsterdams echtpaarl.

De beide verdachten in die strafzaak hebben tevergeefs getracht de uitzending van die

beelden middels een kort geding te voorkomen; de voorzieningenrechter heeft op 16

november 20L4 geoordeeld dat 5856 de beelden mocht uitzenden2. Daarbij is wel van

belang dat het kort geding zich richtte op een verbod tegen de uitzending van de beelden.

De voorzieningenrechter heeft derhalve niet geoordeeld over de (on-) rechtmatigheid
van de verstrekking door het Openbaar Ministerie van de beelden.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft ter toelichting op de medewerking

die het Openbaar Ministerie heeft verleend aan de tv-uitzending, onder andere bestaande

uit het verstrekken van de beelden van de politieverhoren, het navolgende tegen de

website www.nu.nl gezegd3:

"Deze moordzaak uit L997 is voor het OM een interessante zaak om als onderwerp te
gebruiken in een dergelijke uitzending. De zaak is lange tijd een 'cold case'geweest, omdat
het onderzoek langdurig was vastgelopen. Het is mooi dat het nu gelukt is om uiteindelijk

1 De documentaire is uitgezonden door 5856 op L6 november 2Ot4 te 22.50 uur onder de titel De dubbele moord in

Amsterdam-Noord.
2 Nog niet uitgewerkt/gepubliceerd vonnis.
3 http://www.nu.nl/binnenland/3928899/en-politie-geven-sbs6-inkijkje-in-proces-dubbele-moord.html
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de daders te pakken te krijgen en dus uit te leggen hoe dat tot stand is gekomen. Het was

een zaak met een zware impact op de samenleving. Uiteraard is de privacy van de daders

gewaarborgd. De gezichten zijn vervaagd".

Naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) is de

verstrekking van de opnamen van politieverhoren aan de media in de eerste plaats in

strijd met de eigen richtlijnen van het openbaar ministerie en onrechtmatig. Wij roepen

uw College dan ook op om de verstrekking van de politieverhoren aan de media,

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verdachte of veroordeelde, in

de toekomst te verbieden.

Voorts stellen wij ons op het standpunt dat de privacy van verdachten wordt geschonden

indien audiovisuele opnamen als de onderhavige aan de media worden verstrekt.

Dit geldt temeer indien er, zoals in de onderhavige zaak, sprake is van een nog lopend

hoger beroep en dus geen onherroepelijke uitspraken.

Het belang van de registratie van verhoren is allereerst gelegen in de mogelijkheid tot
controle van de wijze van verhoor en de schriftelijke verslaglegging daarvan. Door het

opnemen van verhoren kunnen zowel de verdediging als de rechter achteraf toetsen of

verklaringen juist tot stand zijn gekomen en correct zijn weergegeven. Het opnemen van

verhoren dient derhalve de waarheidsvinding en maakt de kans op gerechtelijke

dwalingen op basis van onterechte bekentenissen of onjuiste verslaglegging van verhoren

kleiner.

De Aanwijzing auditief en visueel registreren van aangevers, getuigen en verdachten geeft

duidelijk aan waartoe de registratie van de verhoren dient, namelijka: "een hoger doel:

waarheidsvinding in het strafproces."
Deze aanwijzing biedt geen enkele rechtsbasis voor het verstrekken van audiovisuele

opnamen van politieverhoren aan de media.

Als het risico bestaat dat de opnamen van die verhoren later door justitie of politie in een

televisie uitzending of via het internet worden geopenbaard, zullen strafrechtadvocaten

zich genoodzaakt zien cliënten nadrukkelijk op dat risico te wijzen, hen te adviseren om

niet mee te werken aan politieverhoren en zich te beroepen op hun zwijgrecht. Daarmee

zal de waarheidsvinding in toekomstige opsporingsonderzoeken niet zijn gediend.

aAanwijzing auditiefen visueel registreren van aangevers, getuigen en verdachten. De uitgezonden verhoren dateren

van het najaar van 2012, zodal de 'oude' Aanwijzing (BWBROO27982) toen van toepassing was. De nieuwe Aanwijzing

(201.0A018gp), die op l januari 2013 is ingegaan, is op de genoemde onderdelen gelíikluidend oon de oude Aanwiizing
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Als gezegd, geldt dit temeer indien het verdachten betreft die voornemens zijn een ( al

dan niet partieel) bekennende verklaring af te leggen. Het behoeft geen betoog dat

bekentenissen van groot belang kunnen zijn in een strafzaak, en dat voorkomen moet

worden dat verdachten die een bekentenis wensen af te leggen zullen zwijgen, omdat zij

niet het risico willen lopen dat de registratie van die bekentenis via de media geopenbaard

alworden.

Bij dat alles komt, dat door de uitzending de beelden nog zeer lange tijd en wellicht wel

voor altijd beschikbaar zullen blijven. ln dat verband wijzen wij op de Aanwijzing

Opsporingsberichtgeving van het Openbaar Ministerie,s waarin over de verstrekking van

gegevens aan de media staat vermeld:

"Daarbij is van belang dat het OM nadrukkelijk rekening houdt met het grote (en steeds

grotere) bereik van verschillende mediavormen zoals het internet en de omstandigheid

dat eenmaal gepubliceerde berichtgeving zich - bijvoorbeeld van het internet - niet meer

zonder meer laat verwijderen of herroepen. Opsporingsberichtgeving kan de persoonlijke

levenssfeer of andere belangen van betrokkenen raken (verdachte, slachtoffer, eventueel

getuigen)."

Nu het in een geval als de onderhavige niet gaat om opsporingsberichtgeving, valt niet in

te zien welk doel of belang van het Openbaar Ministerie is gediend met het verstrekken

van de opnamen van politieverhoren aan de media.

Samenvattend maken wij ons over deze ontwikkeling ernstige zorgen.

Graag vernemen wij van uw College of en zo ja, welke maatregelen uw College zal treffen
om te voorkomen dat het verstrekken van de opnamen van politieverhoren aan de media

(of derden) in de toekomst zal plaatsvinden.

lk vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geinformeerd en zie uw

reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groet,

Bart edagt (voorzitter)

s Overigens duidelijk dat de beelden niet zijn verstrekt in het kader van de opsporing, aangezien de verdachten

hebben bekend en uit de bewuste tv-uitzending en
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opsporingsdoel was.

de toelichting door de woordvoerder bleek dat er geen


