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RECHTBANK 1VXIDDEN--NEDERLAND

Afdeling Strafrecht
Zittingslocatie Utrecht

Parketnumme • °"
Rekestııummer:

Beschikking van de meervoııdige raadkamer ín strafzaken, op de op 29 aprí1201б tergríffíe
van deze rechtbank ingekomen klaagschriften, op grond van artíkel 552a (16/1240)
respectíevelìjk de artíkeleıı 98 1id 4 jo. 552a (16/1316) van het Wetboek van Strafvorderíıτg
(Sv), van

domicilie kíezetıde ten kantore van díens raadsinan,
mr. Р.Ј. Hoogendanı, advocaat te Den Haag,

-
eп

Mτ•. P.J. Hoogendam,
advocaat te Den Haag,
(hierna: de raadsnian).

I. Onderwerp van het gesclıíl

De klaagschríften ríclıten zích tegeıı de inbeslagnanie, kennisnemiiig eii gebruíkmakínº van
stukken díe op 14 aprí12016 door de rechter-commíssaris tíjdens een doorzoeking ín de ce1

in beslag zij n genomen.

2. De procedure

De klaagschriften zíjn behatideld iti openbare raadkamer op 17 mei 2016.

Gelıoord zijn de raadsnıan eıı de offıcíer van justítíe.

De reclitbaiik Iieeft kennís geiiomeii van de beslíssíng van de rechter-commissaris van
25 apríl 20 l 6, de íngedíeııde klaagschriften eп de door de offcíer van jııstítie ter zittíng
overgelegde stıtkken.
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З. De standpunten van Partíjen

n zijn raadsman hebben — zakelíjk weergegeven — aangevoerd dat de
inbeslaggenomen stııkken aantekeníngen, vrageıı en/of opmerkίngen betreffen die-
heeft gemaakt bij het strafdossier in lıet kader van een vertrouwelíjke besprekíng metı.ijıı
raadsman, alsmede in lıet kader van de voorbereiding vaıı zijii strafzaak. De beschernıing van
artikel 98, eerste líd, Sv strekt zicli ímmers eveneens uit tot stukken die zích onder declíënt
bevinden en die bedoeld zijn om aaii de raadsman toe te vertrouwen.
De reclıter-commíssarís had de stukken dienen te verzegelen en had het standpunt c.q. de
toesteniming van de raadsman a1s geheimhouder dienen ín te wínnen. Door dit na te lateıı
heeft de rechter-conimissaris bíj de ínbeslagname onrechtmatíb, althans te Iiclitvaardig
gehandeld:  .
Tíjdens de bespreking op het kabiuet van de recliter-commissaris van 21 aprίl jl. zijnde
inbesiaggenomen stukken door de raadstnan bestııdeerd, waarbij de raadsman met belrekkíng
tot de stııkkeıt die thans onderwerp van de beide klaagschríften vornieti, lieeft aangegeven
dat dit ııaar zijn.mening geheímlıoııderstukken betreffen. De rechter-commíssaris is
vervolgens teti oıırechte ook zelf tot een inlioudelijke beoordelíng overgegaaıı eıı heeft
ınískend dat van de jııíśtheίd vaii het standpunt van de raadsman díent te worden uítgegaan,
tenzij er redelíjkerwíjze geen twíjfel over kan bestaan dat de bewering van de raadsniat
onjuíst is.
Nu in het geheel geen aanwijzingen bestaan dae de. bewering van de raadsınan onjuis(is,
díent zíjıı standpunt dat het gaat om geheimhouderstukken te worden gerespecteerd. De
inbesiagnemiiig heeft derhalve onrecłıtmatíg plaatsgevonden.

 eп zíjn raadsman zijri voorts vaıı meníng dat door de itibeslagneming lıet neıno
teneturbegínsel is gesclıonden.

De officíer van justitíe lıeeft zic1i — zakelijk weergegeven — op het standpunt gesteld dat het
staııdpunt van de raadsman dat de inbeslaggenomen stukken geheimhouderstukken zijii in
het onderhavíge geval níet bepalend ís, nu het gaat oni stukken die níet onder de raadsman
a1ś versclioningsgereclitigde ín beslag zijn genoiiieii. De stelliiig van de raadsman da( de
stukken van vertrouweiíjke aard zíjn, mag iii dít geval derlıalve we1 degelijk op haar
aannemelíjkheíd worden getoetst.
Uít niets is gebleken dat de stukkeıı zíjıı vervaardígd voor de raadsman of voor eeıı
(volgeııde) vertrouwelíjke besprekiiig nıet zíjn raadsman.
Een beroep op Iiet nerno teneturbegínsel kan níet slagen, nu verdachte op geen enkele wíjze
ís bewogen of gedwongen om aan zijn eíjen veroordeling mee te verken.

4. De beoordeling door de reclıtbank

De raadsman heeft desgevraagd te ketinen gegeveii dat de klaagsclıriften a1leen zienop de
stukken waarvan de raadsman tíjdens de besprekíng bíj de reclıter-commíssarís van 21 apríl
j1. heeft aangegeven dat het naar zijii mening geheímlıouderstukken betreffen. Deze stukken
zijn op dat moment door de rechter-commíssarís in een eiivelop gedaaii met het opschríft
"we1 geheímhouderstuk", welke envelop de rechter-commíssarís in bewaring heeft gehoudeti
totdat onherroepelijk op het beslag ís beslist. Waar in het navolgende wordt gesproken over
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`de (íıtbeslaggenornen) sttikkeii wordt derhalve enkel gedoeld op de sttıkken die ıiclı in deze
enve(op bevinden.

De rechtbank ís, anders dan de rechter-comnıίssarís, van oordeel dat ook stukkeii díe onder
een verdachte ıvorden aangetroffen - eп zích derhálve niet of nog níet ir he -  .beуínden
vari de raadsman -- geheímlıoııderstukken kunnen zijn, rtame1J 'k voor zover t ez.é stııkken het

, door het verschoníngsrecht van de raadsman beschermde vertrouwe7íjke verkeer betreffen
tııssen de raadsman en zijn clíëııt. Vooı• dergeiíjke stııkken geldt dat zij niet vatbaar zijn voor
inbestagneming. Dat geldt níet a11een voor van de raadsman afkomstíge stukken die oııder
een verdaclıte worden aangetroffen, maar ook voor stukketi die door een verdachte zijıı
vervaardígd ter attentie vaii de raadsman, míts deze iets ínhoııden dat bedoeld is onı de
raadsman iIi zíjn hoedanígheïd toe te vertrouwen.

!n het onderhavige geval gaat het otn stukkeii die door 7elf zíjn vervaardigd en
ıvaarvan híj stelt dat deze dooc lıem zíjn opgesteld voor (bespreking met) zíjn raadsnıan eii
dertialve geheímhoııdersłukken betreffen die worden beschermd door Iıet verschoniiigsreclit.
De reclıtbank verwerpt Iiet betoog van de raadsrnan dat zíjtt standpunt dat de sttıkken
geheimhoııderstukken betreffen sleclıts in geval van evídente twijfel getoetst niag worden, nti
het hier immers gaat oin stukken die dooL zíjn vervaardigd en die otider hemzijn
aatigetroffen en vaii de inhoud waarvan de raadsman (nog) geen wetenscliap Iıad en die ook
ııíet aanstoııds evídent bedoeld blekeii oor de raadstiiaii (bíjvoorbeéld míddels adresseríng).
In eeп dergelijk geval inag de stellíng dat de stukkeii van bedoelde vertroitweIijke.aard zijn,
op lıaar aannemelijkheid worden getoetst.

Teiieinde te ktınnen beoordelen of sprake is van geiieiniliouderstukkeii, Ііееft de reclıtbank de
1n beslag genotneti stukkeıl opgevraagd bíj de gríffíer vatı de rechter-commíssarís en in,• ,

 arіeг ge}ezen en beoordeeld.

•De reclıtbank ís van oordeel dat een dríeta[ ııotítíes zíjn aan te nierken ais
geheimliouderstukken, iiu de ínlıoud eп lıet karakter vaii deze. stUkken de índrıık wekken dát
deze bedoeld zijn voor bespreking nıet de raadsman. Hét betreft de volgende stıtkken;

•De rechtbank za1 de klaagschríften gegrond. verklaren voor zover гe bovengenoemde notítíes
betreffen. Deze stukken (en de kopíeëıı daarvan) díenetı aan te worden terııg
gegeven. Nu deze stukken reeds aan - wordεn terug gegeven, zal bíj het klaagschríft
van de raadsman worden volstaan τпet gegrondverklaríııg.

De rechtbank ís vooc de oveı•íge ín beslag genomen stukken van oordeel dat het geen
geheiinhouderstukken betreffen. Deze stukken zíjn dııídelíjk anders van inlıoud en karakter
dan de boveiigenoernde notičíes, nu ze opsommíngen vaıı de bezígheden en ontmoetíngen
van belıelzen, geschrгven í•п de ík-vorm en ín eeti soort dagboekstijl. Níet.s ıvíjst
erop dat deze stııkken bedoeld zíjn voor (besprekiiig met) de taadsnian. Deze stukken vallen
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daai•otn níet onder het vertrouwelijke verkeer tussen raadsman en cliënt. De rechtbank
verklaart de klaagsclıríften ongegrond voor zoveт ze deze stukken betreffen.

De rechtbank heeft de dríe notities die zíj we1 aaτımerkt a1s gelıeiıττhouderstukken ігі een
aparte envelop gedaan, met lıet opschrift wel geheimhotIdersttlkken oordeel Rb 1 7/5120 1 6'
en met een paraaf van de voorzitter. De overíge stukken zijn іп eeп eІτvelop gedaaıı ıtıet het
opsclıı•íft geen geheimhouderstukken oordeel Rb 17/5/201 6 etı met eeі τ paraaf van de
voorzitter. Beíde enveloppeτı zijn geretourııeerd aaτı het kabíııet van de rechter-coinmissaris
belast met de belıandelíng vaıı strafzaken in lıet aпondissenıeτıt Midden λlederlaııd voor
bewaring in de klııís.

5. De beslíssing

De rechtbank:

Rekestnıınımer 1 6/1240

- verklaart het beklag van gegrond voor zover liet klaagschríft zíet op de
door de rechtbank a1s geheimliouderstukken aangemerkte stukken;

gelast de teruggave van de door de reclitbank a1s eheímhoudeτ-stukkeττ
aangemerkte stukken (en kopíeën daarvan) aa

- verklaart het beklag van voor het overíge ongegı•ond;

Rekestnummer 16/1316

- verklaart het beklag van de raadsman gegrond voor zovei- het kłaagschríft ziet
op de door de τ•echtbank a1s geheímhouderstukken aaııgemerkte stukken;

vei-klaart het beklag van de raadsman voor het overíge ongegrond.
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Deze beslíssíng ís gewezen door
mr. A.J.P. Schotman, rechter, a1s voorzítter van de ıneervoııdíge raadkamer,
mг. P. Bender en mr. C.A.M. van Straalen, rechters, als 1eden van de meervoudíge
raadkameı•,
ín tegenwoordígheíd van inr. C.M. vaıı de Kamp, gı•íffτer,
en uitgesprokeii ter openbare zittíng ín deze rechtbatık van 20 niei 2016.

Voor aftichrifl
De grítťi f cie Rechtbaıτk
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