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HERZIENING TEN NADELE WORDT MOGELIJK OP TERMIJN INGEVOERD 
 

Bis in idem 
 
Wie eenmaal onherroepelijk is vrijgesproken van een misdrijf, kan niet meer opnieuw worden ver-
volgd als later alsnog belastend bewijsmateriaal wordt gevonden. Maar minister en Tweede Kamer 
willen dat veranderen: herziening ten nadele moet mogelijk worden. De rechtspraktijk reageert 
zeer verdeeld. 
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Barry D. kwam er nog goed mee weg. Het is twee weken voor Kerstmis 2001 als bedrijfsleider Julio de 
Jesus Mendes in koelen bloede in zijn Aldi-winkel in Ridderkerk wordt doodgeschoten. Op het plaats 
delict wordt Barry’s DNA aangetroffen en hij wordt aangehouden. De hoogste rechter vindt de kans 
van één op honderdduizend dat dit DNA-materiaal ook van een ander afkomstig zou kunnen zijn te 
groot, en spreekt Barry vrij. Als in 2007 het DNA-materiaal met verbeterde technieken opnieuw 
wordt onderzocht, is de kans dat het DNA van iemand anders dan van Barry is gedaald naar één op 
een miljard. Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat Barry nu wel veroordeeld had kunnen 
worden. Maar Barry is een vrij man, zijn advocaat roept ne bis in idem, een tweede vervolging is uit-
gesloten. Barry blíjft een vrij man. 
In Engeland gebeurde enkele jaren geleden iets vergelijkbaars. Daar werd Billy Dunlop onherroepelijk 
vrijgesproken van moord, terwijl hij het wel degelijk had gedaan. Dat bleek toen hij als vrij man in de 
kroeg zat op te scheppen het perfecte misdrijf te hebben gepleegd. Dat was voor de nabestaanden 
niet te verkroppen. 
In Engeland was de Dunlop-zaak aanleiding om herziening ten nadele in te voeren. Scandinavië, 
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije kennen dat instrument al langer: een onherroepelijk vrijgesproken 
verdachte kan alsnog worden vervolgd en berecht als nieuw bewijsmateriaal zich aandient. Dat her-
ziening ten voordele ruim wordt toegepast, is evident: dan zit de verkeerde vast. Bij herziening ten 
nadele krijgt het rechtssysteem de mogelijkheid om de dader, die zich vrij waant, alsnog op te pak-
ken. Als het aan de minister van Justitie ligt, wordt dat hier ook ingevoerd en de Tweede Kamer heeft 
zich in december 2011 al achter die voornemens geplaatst, onder het motto: het recht moet zijn 
beloop krijgen. 
Dat vind ik óók, zegt prof.mr. Tijs Kooijmans, hoogleraar strafrecht aan de Tilburg University: wie 
door de rechter schuldig is bevonden, behoort straf te krijgen. Maar herziening ten nadele? “Vergeet 
de zelfstandige werking van het strafproces niet. Ik heb zelf twee keer in een beklaagdenbankje geze-
ten, een keer toen ik werd beëdigd als rechter-plaatsvervanger en een keer als raadsheer-
plaatsvervanger. Alleen al het op die plaats zitten voelt niet prettig. Probeer dan maar eens voor te 
stellen hoe het is als je daar echt als verdachte zit. Ook het voortraject dat een verdachte ondergaat 
is erg belastend. Je kunt van je bed worden gelicht, je wordt uren verhoord… Zelfs na een vrijspraak 
vergeet je dat nooit meer. Wil je dit iemand twee keer laten doormaken, dan moet het wel gaan om 
een zeer ernstig delict. Anders is de behandeling disproportioneel, met name als je bedenkt dat ook 
echt onschuldige personen door dit instrument opnieuw voor de rechter kunnen worden gebracht.” 
Voor Kooijmans komt eigenlijk alleen moord voor herziening ten nadele in aanmerking. 
Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie wil echter verdergaan: een verdachte van een opzettelijk 
delict dat de dood tot gevolg had, moet na vrijspraak opnieuw kunnen worden vervolgd, als er nieuw 
(en stevig) bewijs is. Kooijmans: “Daaronder valt bijvoorbeeld ook de enkele droge klap die tijdens 
het uitgaan wordt uitgedeeld en waarna het slachtoffer tegen een stoeprand valt en overlijdt. Her-
ziening ten nadele gaat dan toch echt te ver.” 
 
  



2 
 

Glijdende schalen 
Daar is PVV-Kamerlid mr. Raymond de Roon het niet mee eens. Een schuldige hoort gewoon vast te 
zitten, zo eenvoudig is het. Hij wil nog verder dan de minister. “Voor ons hoeft de dood geen strikte 
voorwaarde te zijn”, zegt oud-advocaat-generaal De Roon. “We kijken liever naar de maatschappelij-
ke impact. Stel, Robert M. wordt in zijn zedenzaak vrijgesproken. Als er later nieuw bewijsmateriaal 
opduikt, dan zou die zaak zeker in aanmerking komen voor herziening ten nadele.” 
Niet iedereen deelt die overtuiging. Reeds in 2008 bracht de Nederlandse Vereniging voor Recht-
spraak advies uit over het wetsvoorstel herziening ten nadele, dat toen door minister Hirsch Ballin in 
de parlementaire molen werd gebracht. De vereniging voor rechters en Officieren van Justitie liet 
daarin weten ‘voorstander te zijn van een zeer beperkte mogelijkheid van herziening ten nadele, 
zodat – onder bijzondere omstandigheden – het mogelijk wordt aperte onjuistheden, waardoor de 
beslissing van een strafrechter onhoudbaar wordt, te niet te doen’. 
Ons uitgangspunt is nog steeds, zegt raadsheer mr. Rob van den Heuvel (hof Arnhem) dat een arrest 
een arrest is. Morrelen aan een onherroepelijke uitspraak moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
“Maar soms is het maatschappelijk niet te verkopen dat een schuldige vrij rondloopt. Alle fouten 
uitspraken zijn vervelend. Maar de gedachte in de rechtspraak is nog steeds: beter iemand onterecht 
vrij dan iemand onterecht veroordeeld. Daarom hebben we de minister zeer terughoudend geadvi-
seerd.” 
Die terughoudendheid kwam ook door de bezorgdheid voor de glijdende schaal. In het oorspronkelijk 
plan kon herziening ten nadele alleen bij levenslange delicten die niet verjaren, en dáár was de rech-
tersvereniging niet op tegen. “We hebben wel gewaarschuwd voor het hellend vlak, en helaas is dat 
ook gebeurd. In twee nota’s van wijziging zijn de grenzen naar beneden bijgesteld, zodat herziening 
ten nadele nu ook al geldt voor sommige delicten met een gevangenisstraf van zes jaar. Dat gaat te 
ver.” 
Niet voor het College van Procureurs-Generaal, dat al voor herziening ten nadele had gepleit voordat 
minister Hirsch Ballin met zijn wetsvoorstel kwam. De crime fighters zijn voor een ruimere regeling, 
zodat ook minder zware misdrijven eronder kunnen vallen. Het College wilde dit echter in dit artikel 
niet toelichten. 
De voorstanders van herziening ten nadele sommen nog meer argumenten op. Eén ervan is dat Ne-
derland weer eens achterop loopt, nu veel landen het instrument al lang hebben ingevoerd. “We 
kennen geen ernstig gat in de rechtshandhaving”, reageert hoogleraar Kooijmans. “Op dit moment 
heeft het OM één geval – de Aldi-moord – waarvan misschien kan worden gezegd: daarin is ten on-
rechte vrijgesproken. Het aantal gevallen is dus wel heel klein.” 
Een tweede argument uit het ja-kamp: het kan goed zijn voor slachtoffers en nabestaanden als de 
‘echte’ boef achter de tralies verdwijnt. Kooijmans onderkent dat belang maar vraagt ook aandacht 
voor het belang van de vrijgesproken verdachte. “Herziening ten nadele kan ertoe leiden dat onder-
zoeksjournalisten, private recherchebureaus en misdaadverslaggevers, die geen genoegen nemen 
met een vrijspraak, zelf gaan graven en met ‘bewijs’ komen. Want ‘de boef’ loopt immers nog vrij 
rond. Maar ons systeem is zo ingericht dat de gewezen verdachte er na een onherroepelijke vrij-
spraak recht op heeft om als onschuldige door het leven te kunnen gaan. Vrijspraak is geen brevet 
van onschuld, anderen kunnen nog steeds denken dat de gewezen verdachte schuldig is. Sommigen 
kúnnen het inderdaad gedaan hebben en lopen nu vrij rond. Maar er zijn er ook voldoende die het 
niet gedaan hebben en terecht zijn vrijgesproken. Ook deze mensen kunnen tot in lengte van dagen 
voorwerp van onderzoek worden. Je opent de poort tot ongebreidelde zoekacties naar bewijs door 
allerlei soort volk.” 
Zo’n vaart zal dat niet lopen, denkt Kamerlid De Roon. Hij vindt dan ook niet dat herziening ten nade-
le belastend is voor de gewezen verdachte. Tja, het is hooguit belastend voor degene die ten onrech-
te vrij rondloopt. “Die moet terecht vrezen dat zijn zaak wordt heropend. Maar dat geldt niet voor de 
burger die terecht is vrijgesproken, die hoeft niet steeds over z’n schouder te kijken.” 
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Bewijs 
Dat is taal die de Nederlandse Orde van Advocaten niet begrijpt. Eerder liet de Orde in een advies 
aan de minister weten dat de voordelen van herziening ten nadele niet opwegen tegen de nadelen 
ervan. Een voordeel kan zijn dat de maatschappelijke rust terugkeert als de vrijgesprokene toch nog 
achter de tralies verdwijnt. “Maar is dat in de praktijk écht een voordeel?”, vraagt strafrechtadvocaat 
mr. Enide Perez zich af. “Slachtoffers en benadeelden worden opnieuw geconfronteerd met een on-
derzoek en een zitting, alles wordt weer opgerakeld. Willen ze dat wel?” Perez is partner bij straf-
rechtkantoor Sjöcrona Van Stigt en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvoca-
ten, maar spreekt op persoonlijke titel. 
Een groot bezwaar van herziening ten nadele is volgens haar de kwaliteit van het nieuwe bewijs én 
de manier waarop de strafrechtadvocatuur daarmee moet omgaan. Perez: “Hoe kunnen wij als ver-
dediging na tien, twintig jaren iets zinnigs zeggen over een verklaring van een getuige tijdens de zit-
ting, waarvan het OM nu zegt dat deze meinedig was, of over een stuk dat toen was ingebracht en nu 
vermeend vals is. Dat is bijna niet te doen.” 
Kamerlid De Roon tilt daar minder aan. Dat bewijsmateriaal verloren gaat, kan een probleem zijn, 
maar: “Dat is volledig aan de rechter. Bij getuigenverklaringen wordt het inderdaad lastiger maar bij 
technisch bewijs kan het weer gemakkelijker zijn om iemand veroordeeld te krijgen wat in eerste 
instantie niet lukte.” Daarom, zegt hij, is het wetsvoorstel een experiment. “We passen het een tijdje 
toe en zien wel hoe het in de praktijk loopt. En ook al is het bewijs niet al te sterk, het kan toch een 
heel zware zaak zijn waarop je moet proberen herziening ten nadele rond te krijgen.” Perez vindt nu 
juist deze insteek – het rond willen krijgen van een zaak, zelfs op grond van niet al te sterk bewijs, 
waar het doel van justitie waarheidsvinding zou moeten zijn – zeer zorgelijk. Het pleit wat haar be-
treft tégen het openen van de mogelijkheid van herziening ten nadele. 
Tijs Kooijmans kan dat niet volgen: “De minister zegt terecht dat getuigenbewijs dat later opduikt 
niet meer geldt. Herinneringen kunnen zijn vervaagd. Maar technisch bewijs, zoals vingerafdrukken, 
DNA- en bloedsporen kunnen wel een grond zijn om iemand alsnog te vervolgen en te veroordelen. 
Want dat heet ‘hard’ bewijs. Toch is voorzichtigheid ook hier geboden. Geuridentificatieproeven 
bleken ook zo hard nog niet. Ook een bekentenis van de gewezen verdachte kan een herzienings-
grond zijn, zelfs als die niet waar is – zie Cees B. in de Schiedammer parkmoord.” Daar komt bij dat 
herziening ten nadele kan wringen met het opportuniteitsbeginsel en de grondslagleer, en dus lastig 
past in het geldende strafprocesrecht. Kooijmans telt z’n knopen: het middel herziening ten nadele is 
erger dan de kwaal. 
Maar de meerderheid is groter dan de minderheid en het ziet er vooralsnog naar uit dat herziening 
ten nadele zal worden ingevoerd. Áls het er van komt, moet de strafrechtadvocatuur er in ieder geval 
op voorbereid zijn. Enide Perez: “We moeten er nóg meer voor zorgen dat we later niet voort verras-
singen komen te staan. Of zich na een vrijspraak feiten zullen aandienen die als novum kunnen wor-
den gepresenteerd, kun je nauwelijks voorspellen. Heb je als advocaat het vermoeden dat een stuk 
vals is, dan moet je het niet inbrengen. Net zoals je geen getuige moet horen waarvan je vermoedt 
dat die niet de waarheid zal spreken. Het ontploft waarschijnlijk al direct in je gezicht en anders kan 
het zich tegen je cliënt keren in een herzieningsprocedure ten nadele. Waarbij het overigens hele-
maal niet zo hoeft te zijn dat de vrijgesprokene dan dús schuldig is. We moeten ons samen met de 
cliënt goed voorbereiden, als altijd. Meer kun je eigenlijk niet doen.” 
 

Ne bis in idem 
Hoogleraar Tijs Kooijmans: “Artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht regelt het ne bis in idem-
beginsel: na een onherroepelijke vrijspraak mag de gewezen verdachte als uitgangspunt niet meer 
opnieuw in rechte worden betrokken en onderwerp worden van zeer ingrijpend onderzoek. Dat ver-
trouwen wordt bij de vrijgesprokene gewekt, eerst en vooral bij de gewezen verdachte die terecht is 
vrijgesproken omdat hij het feit niet heeft begaan.” 
Kamerlid Raymond de Roon: “Er zijn gevallen denkbaar dat het ne bis in idem-principe moet wijken 
voor zware gevallen die moeten worden heropend.” 
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Advocaat Enide Perez: “Ne bis in idem is een belangrijk rechtsbeginsel maar als het zo uitkomt wordt 
het weggeargumenteerd. Dat het niet zou gelden voor de vrijgesprokene die weet dat de vrijspraak 
onterecht was, vind ik niet juist. Dat zou er op duiden dat hij in eerste instantie had moeten meewer-
ken aan zijn veroordeling, terwijl het nemo tenetur-beginsel net zo belangrijk is. Alleen al om het ne 
bis in idem-beginsel zou dit wetsvoorstel niet moeten worden ingevoerd. Het is gestoeld op de waan 
van de dag.” 

 
 

Lites finiri oportet 
Raadsheer Rob van den Heuvel: “Het principe dat aan ieder proces een einde moet komen is erg be-
langrijk. Je moet een keer een punt zetten achter een rechtsstrijd. Na jaren ebt de maatschappelijke 
onrust weg, dan moet je niet meer met oude koeien komen aanzetten. En áls er toch een tweede 
vervolging moet komen, dan moet die snel op de eerste veroordeling volgen.” 
Advocaat Enide Perez: “Ik vind het een principieel bezwaar dat het OM in het achterhoofd kan hou-
den dat er altijd een tweede kans kan komen. Ik vraag me af wat dat zal doen met de kwaliteit van de 
opsporing. En de vrijgesprokene moet de rest van zijn leven, totdat het misdrijf is verjaard, vrezen 
dat de zaak opnieuw wordt onderzocht. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor mensen waarvan 
het OM later de schuld denkt te kunnen aantonen. Terwijl lites finiri oportet zo’n groot goed is: we 
hebben de afspraak dat we eens een zaak moeten kunnen sluiten.” 
Kamerlid Raymond de Roon: “Je moet een onderscheid maken tussen verschillende soorten delicten. 
Kijk naar de verjaringstermijn: bij sommige delicten eindigt de rechtsstrijd nooit, althans niet eerder 
dan dat de verdachte is overleden. Dus lites finiri oportet gaat daar ook al niet op. Wat mij betreft 
komt er overigens geen begrenzing in de tijd maar blijft herziening ten nadele altijd mogelijk zolang 
de verdachte nog in leven is.” 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 1, 2012. 


