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Marieke Dubelaar*

Redactioneel

Nadere gedachten over de vervanging van het begrip
overtuiging in strafzaken

In het redactioneel van maart 2016 besteedde ik al eens
aandacht aan het begrip overtuiging als beslissingscrite-
rium in strafzaken en de vraag of dit aan vervanging toe
is. Aanleiding vormde de thans nog lopende modernise-
ring van het Wetboek van Strafvordering, waarbij ook de
bewijsregeling kritisch onder de loep wordt genomen.
In de contourennota werd nog niet aan een mogelijke
wijziging op dit punt gerefereerd (wel in de daaraan
voorafgegane discussiestukken), maar inmiddels ligt er
toch een concreet voorstel om de wettelijke regeling op
dit punt aan te passen. Kort gezegd komt het erop neer
dat de ontwerpwetgever in artikel 4.3.2.1 tweede lid van
het nieuwe Boek 4 dat is gewijd aan de berechting, een
nieuw wettelijk criterium introduceert inhoudende dat
om tot een bewezenverklaring te komen buiten redelijke
twijfel moet vaststaan dat de verdachte het strafbare feit
heeft begaan. Tegelijkertijd houdt men echter vast aan
het oude criterium door in het derde lid te bepalen dat
indien de rechter zich niet overtuigd acht, hij moet
vrijspreken. Op dit concrete voorstel is echter het nodige
aan te merken vanuit een perspectief van logica en
deugdelijke feitenvaststelling. Alle aanleiding dus om
in dit verband nog eens preciezer te kijken naar wat de
ontwerpwetgever concreet voor ogen heeft en naar het
probleem waarvoor het voorstel een oplossing beoogt
te bieden.

Dat laatste is overigens nog zo eenvoudig niet, omdat
de wetgever in feite in het midden laat wat het probleem
met het huidige begrip precies is. Ik zou zeggen – en heb
dat in mijn eerdere redactioneel ook gedaan – dat het
probleem met het begrip overtuiging is gelegen in de
subjectieve connotatie die aan dit begrip kleeft en in de
uiteenlopende manieren waarop dit begrip in de litera-
tuur en in de praktijk wordt geïnterpreteerd.1

Laat ik beginnen met het probleem van de subjectieve
connotatie. Het begrip overtuiging leent zich goed voor
een subjectieve uitleg. Dit wordt prikkelend onder
woorden gebracht door Merckelbach in diens column in
NRC Handelsblad, die daarin stelt: ‘Overtuiging kennen
we van ouders die hun kinderen niet laten vaccineren,
omdat ze menen dat God de gezondheid van hun kinde-
ren op de proef mag stellen. Klimaatsceptici hebben ook

een overtuiging: dat al het bewijs over de opwarming
van de aarde aangedikt is.’2 De formulering van artikel

338 Sv nodigt tot op zekere hoogte ook uit tot een sub-
jectieve uitleg. In dat artikel valt te lezen dat de rechter
slechts tot een bewezenverklaring kan komen ‘indien hij
daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting door de
inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft
bekomen’. Zo geformuleerd lijkt de overtuiging net een
gevoel waardoor de rechter na kennisname van al het
wettig bewijsmateriaal (al dan niet) wordt bevangen. In-
dien het beschikbare bewijsmateriaal en het gevoel elkaar
tegenspreken, dan moet vrijspraak volgen. Een hoogst-
persoonlijke invulling van het begrip overtuiging waarin
dat gevoel leidend wordt gemaakt, is problematisch
omdat dit kan leiden tot wat in de rechtspsychologische
literatuur wel wordt aangeduid als dissociatie van over-
tuiging en bewijs.

Dissociatie van overtuiging en bewijs kan twee kanten
op werken, namelijk: 1) een magere bewijsconstructie
wordt over de streep geholpen met behulp van de rech-
terlijke overtuiging die mogelijk aan andere zaken is
ontleend dan aan de beschikbare bewijsmiddelen3 of

2) ondanks voldoende sterk en wettig bewijsmateriaal
wordt de verdachte toch vrijgesproken vanwege een ge-
brek aan persoonlijke overtuiging. Hoe subjectiever de
overtuiging wordt ingevuld, hoe groter het risico op
dissociatie van overtuiging en bewijs. In de rechtspsy-
chologische literatuur is voor het eerste veel aandacht,
gelet op de dominantie van het schriftelijk procesdossier
waarin allerlei informatie is vervat die de rechter strikt
genomen niet als bewijsmiddel mag gebruiken, maar die
wel de potentie heeft om de overtuiging van de rechter
te versterken/beïnvloeden (denk aan een verdachte met
een uitvoerig strafblad op het gebied van het delict
waarvan hij wordt verdacht). De andere kant op, bij
vrijspraken, kan het inroepen van een gebrek aan over-
tuiging ook problematisch zijn, indien dit gebeurt om
onkunde of onbegrip van de rechter te camoufleren dan
wel een symptoom daarvan is. Dat dit niet louter een
theoretische mogelijkheid betreft, maken de uitspraken
duidelijk die door Jaap de Groot in dit tijdschrift van
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Zie voor een overzicht: C.P.M. Cleiren, ‘De rechterlijke overtuiging. Een sprong met hindernissen’, RMThemis 2010, afl. 5/6, p. 259-267.1.
H. Merckelbach, ‘Liever rechters zonder overtuiging’, NRC Handelsblad 6 en 7 januari 2018, p. W3, onder verwijzing naar Nietzsches aforisme ‘Overtuigingen
zijn gevaarlijkere vijanden van de waarheid dan leugens’. Zie ook: H. Merckelbach, Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is, Amsterdam: Prometheus 2017.

2.

Dit probleem is reëel omdat de drempel van voldoende wettig bewijs met de minimale invulling die de Hoge Raad aan de bewijsminimumregels geeft, in de
meeste zaken betrekkelijk snel wordt gehaald. Het probleem ligt in veel zaken niet in de beschikbare hoeveelheid bewijsmateriaal maar in de beoordeling
van de diagnostische waarde daarvan.
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commentaar worden voorzien.4 Zie ook diens laatste

bijdrage in de rubriek ‘Uit de praktijk’ met als titel ‘Het
bloederig A3-papier’.

Het begrip overtuiging leent zich weliswaar voor een
subjectieve interpretatie, een objectieve invulling in
termen van justified belief is ook mogelijk. Nu ware
kennis van de werkelijkheid een onbereikbaar ideaal is,
zullen we het in het leven nu eenmaal met onze overtui-
gingen moeten doen. Dat is op zichzelf geen probleem
zolang die overtuigingen maar op rationele wijze (althans
op een zo rationeel mogelijke wijze) tot stand zijn geko-
men. Dat lijkt overigens ook het uitgangspunt van de
wetgever van 1926 te zijn geweest, die uitging van een
zogenaamde conviction raisonnée, een beredeneerde
overtuiging.5 We zien in ieder geval dat het begrip over-

tuiging in de wetenschappelijke literatuur een steeds
objectievere invulling heeft gekregen.

Het verschil in invulling van het begrip overtuiging kan
in de praktijk tot wezenlijk verschillende toepassingen
(en daarmee dito resultaten) leiden. Alle aanleiding wat
mij betreft voor de wetgever om op dit punt definitief
de knoop door te hakken hetzij door een ander criterium
in te voeren, hetzij door aan te geven hoe het bestaande
criterium moet worden ingevuld. De keuze die nu echter
in het ontwerpwetsvoorstel wordt gemaakt om een nieuw
criterium te introduceren, maar tegelijkertijd het oude
te houden, is om verschillende redenen ongelukkig.

Kijkende naar de formulering van het voorgestelde artikel
4.3.2.1 is allereerst niet duidelijk welk criterium nu
eigenlijk leidend is om tot een positieve bewijsbeslissing
te komen. Het artikel ziet er als volgt uit.

1. Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit
heeft begaan, dient op wettige bewijsmiddelen te
steunen.

2. Het bewijs kan slechts worden aangenomen als bui-
ten redelijke twijfel staat dat de verdachte het feit
heeft begaan.

3. Indien de rechtbank er niet van overtuigd is dat de
verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan,
spreekt hij deze daarvan vrij.

In het tweede lid valt te lezen dat het bewijs slechts kan
worden aangenomen als buiten redelijke twijfel vaststaat
dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.6

Dus de rechter mag pas tot een bewezenverklaring komen
indien in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de
schuld van de verdachte. Indien er wel ruimte is voor
redelijke twijfel of hij persoonlijk niet overtuigd is, moet
vrijspraak volgen. Daarbij klinkt in de ontwerpmemorie
door dat voor een bewezenverklaring het criterium van
redelijke twijfel geldt en voor de vrijspraak het criterium

van de overtuiging. De ontwerpwetgever formuleert het
aldus: ‘De beslissing om (…) vrij te spreken wordt niet
aan een objectief criterium gebonden.’7 Deze formulering

miskent dat de bewezenverklaring en de vrijspraak twee
kanten zijn van dezelfde medaille ofwel twee mogelijke
uitkomsten van één en dezelfde beslissing. Als er bij
gebrek aan overtuiging moet worden vrijgesproken (het
derde lid is immers geformuleerd als gebod), dan moet
die overtuiging ook aanwezig zijn bij een bewezenver-
klaring (anders moet vrijspraak volgen). In feite gaat dus
voor de bewijsbeslissing een dubbel criterium gelden:
voor een bewezenverklaring is vereist dat redelijkerwijs
niet kan worden getwijfeld aan het verwijt dat de ver-
dachte wordt gemaakt en dat de rechter ook (persoonlijk)
overtuigd is van de juistheid van dat verwijt.

Het tegenover elkaar zetten in de ontwerpmemorie van
toelichting van de redelijke twijfel als objectief criterium
en de overtuiging als niet-objectief (dus: subjectief) cri-
terium is ook problematisch omdat het een devaluatie
van het bestaande wettelijke begrip overtuiging inhoudt.
Het begrip overtuiging kan namelijk ook objectief worden
uitgelegd, en dat gebeurt in de meeste literatuur ook.
Bovendien is het begrip redelijke twijfel niet van enige
subjectiviteit gespeend. Over de vraag wanneer het rede-
lijk is om aan iemands schuld te twijfelen, kan immers
verschillend worden gedacht. Beslissen blijft – ook met
een meer objectief geformuleerd criterium – mensenwerk.

De constructie is vermoedelijk gekozen om de rechterlij-
ke vrijheid intact te laten. Kenmerk van ons negatief-
wettelijk bewijsstelsel is dat de rechter niet tot een be-
wezenverklaring hoeft te komen in die gevallen waarin
er voldoende als wettig te kwalificeren bewijs voorhan-
den is. In die zin is een vrijspraak – in juridische zin –
nooit een verkeerde beslissing. Echter, een constructie
waarbij de rechter in zijn vonnis of arrest overweegt dat
wel buiten redelijke twijfel vaststaat dat de verdachte
het strafbare feit heeft begaan, maar hij toch niet over-
tuigd is en om die reden vrijspreekt, lijkt mij zeer onwen-
selijk en valt niet goed uit te leggen aan slachtoffers en
de samenleving (hoewel geen rechter het vermoedelijk
ook echt op die manier zou opschrijven). Waar de over-
tuiging vanuit het perspectief van het negatief-wettelijk
bewijsstelsel kan worden gezien als waarborg tegen een
mechanische toepassing van de beschikbare bewijsregels,
dreigt het eerder een hindernis te worden in het streven
naar een deugdelijke of in ieder geval rationele feiten-
vaststelling.

Waar het mij in ieder geval om gaat, is dat de bewijsbe-
slissing moet zijn ingegeven door de kracht van het be-
schikbare bewijsmateriaal en dat dit op enigerlei wijze
in het besliscriterium tot uitdrukking komt dan wel dat

Deze zijn recent gebundeld verschenen bij Uitgeverij Paris onder de titel DNA in het strafrecht: Hoe moet het niet? Hoe moet het wel?.4.
Zie op dit punt meer uitvoerig: D.J.C. Aben, ‘Het geluid van stille getuigen. Over de toepassing van forensisch bewijs in de Nederlandse strafrechtspleging’,
in: S. van Overbeke & D. Aben, Forensisch bewijs in het Nederlandse en Belgische strafrecht (Preadvies NVVS 2018), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2018,
p. 1-127, i.h.b. p. 33-57.

5.

De vraag is of de formulering zo gelukkig is gekozen. Het eerste deel ‘Het bewijs kan slechts worden aangenomen’ komt grotendeels overeen met de huidige
formulering in art. 338 Sv, maar is niet fraai (‘bewijs aannemen') en roept bovendien vragen op over de betekenis van het woord ‘bewijs’ in deze context. Zie

6.

over de oude formulering: A.P.A. Broeders, Ontwikkelingen in de criminalistiek: van vingerspoor tot DNA-profiel – van zekerheid naar waarschijnlijkheid
(oratie Leiden), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 2, noot 7. Een alternatieve formulering zou kunnen luiden: ‘De rechter kan uitsluitend oordelen
dat het ten laste gelegde feit is bewezen als buiten redelijke twijfel staat dat de verdachte dit feit heeft begaan.’
Concept-MvT, par. 5.1.2.8, tweede alinea.7.
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het besliscriterium met dat uitgangspunt op één lijn ligt.8

Zowel in de huidige als in de voorgestelde constellatie
is er te veel ruimte om de overtuiging te gebruiken op
een wijze waarop die naar mijn stellige ‘overtuiging’ niet
is bedoeld.

Zie voor een nadere analyse van de functie van het beslissingscriterium: C.P.M. Cleiren & M.J. Dubelaar, ‘Modernisering van het strafrechtelijk bewijsrecht’,
RMThemis 2018, afl. 5, p. 191-203.

8.
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