
delijk bedoeld om hennep te telen) aangetroffen, maar
die stoffen en voorwerpen werden aangetroffen in een
pand waarin op dat moment een eerdere
hennepkwekerij werd opgeruimd. De verdachten waren
het pand daarom ook aan het schoonmaken. Hoe toe-
komstgericht dient het bestemmingsvereiste te zijn? Het
hof oordeelde dat was voldaan aan het bestemmingsver-
eiste en legde een werkstraf op. Het hof was van oordeel
dat reeds uit het aantreffen van de grote hoeveelheden
goederen (o.m. 56 armaturen, 58 assimilatielampen, 59
transformatoren en 8 koolstoffilters) volgt dat de goede-
ren waren bestemd voor grootschalige hennepkweek.
Dit bewijst echter niet meer dan dat de goederen ooit
bestemd waren voor die opgeruimde hennepkwekerij,
maar niet dat ze wederom gebruikt zouden worden voor
een nieuwe teelt. Uiteraard werd er in het cassatiemid-
del op gewezen dat de hennepkwekerij was opgedoekt
en werd opgeruimd. De Hoge Raad maakt (o.m. door te
verwijzen naar op de wetsgeschiedenis gebaseerde eer-
dere rechtspraak15) echter duidelijk dat ‘bestemming’
ziet op de toekomst, niet op het verleden, hetgeen bete-
kent dat voor een bewezenverklaring vereist is dat die
bestemming ten tijde van het tenlastegelegde nog actu-
eel is en dat de verdachte daarvan weet heeft:

‘Voor een bewezenverklaring van de bestemming als
bedoeld in art. 11a Opiumwet is vereist dat de gedra-
gingen strekken tot voorbereiding of vergemakkelij-
king van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel
ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van
belang is (vgl. HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:
2018:328). Gelet daarop heeft het Hof de bewezen-
verklaring ontoereikend gemotiveerd, nu uit de
bewijsvoering onder meer blijkt dat op de in de bewe-
zenverklaring vermelde pleegdatum, 6 april 2016, in
het bedrijfspand, waar de verdachte aanwezig was en
de in de bewezenverklaring genoemde stoffen en
voorwerpen zich bevonden, een hennepkwekerij werd
opgeruimd en het pand werd schoongemaakt, terwijl
het Hof geen nadere vaststellingen heeft gedaan met
betrekking tot het uiteindelijke doel van het op de
pleegdatum voorhanden hebben van die stoffen en
voorwerpen.’

15. HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:328. (‘Blijkens de hiervoor weer-
gegeven wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van de
bestemming als bedoeld in art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragin-
gen strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt,
waarbij het uiteindelijke doel ten behoeve waarvan de handeling wordt
verricht van belang is. Gelet daarop heeft het Hof de bewezenverklaring
ontoereikend gemotiveerd, nu het voor het bewijs onder meer heeft
gebezigd de verklaring van de verdachte voor zover die inhoudt: “De
goederen zijn aangetroffen in de oude ruimte, waar vroeger een hen-
nepplantage is aangetroffen. Ik heb die spullen gewoon niet opge-
ruimd. Ik heb de kelder waarin de goederen zijn aangetroffen dichtge-
maakt. Ik heb het luik nog wel eens geopend, maar maakte dat
vervolgens dicht. Ik vind het goed zo dacht ik.”’)
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Jeugdzaak. Diefstal met geweld (art. 312.1 Sr) en mis-
handeling (art. 300.1 Sr). Benoeming deskundige. Kan
een niet als deskundige in de zin van art. 51i.1 Sv
benoemd persoon door rechter ttz. als ‘deskundige’ wor-
den gehoord?

Aantekening redactie

Het middel in deze jeugdzaak klaagde dat het hof drie
personen (waaronder mensen van de Jeugdbescherming
en de Raad voor de Kinderbescherming) ter zitting als
deskundige heeft gehoord zonder dat deze personen
voorafgaand aan het horen als deskundige zijn benoemd
met een opdracht tot het geven van informatie of het
doen van onderzoek op een terrein waarvan zij specifie-
ke of bijzondere kennis bezitten, als bedoeld in artikel
51i lid 1 Sv. Kan dat? De Hoge Raad oordeelt dat de
opvatting dat een persoon uitsluitend als deskundige ter
terechtzitting door de rechter kan worden gehoord
indien deze persoon voorafgaand aan dat verhoor –
overeenkomstig artikel 51i lid 1 Sv op de in de wet
bepaalde wijze – als deskundige is benoemd, onjuist is.
De rechter is op grond van artikel 299 Sv in verbinding
met artikel 287 lid 2 en 3 Sv en artikel 315 lid 1 Sv
bevoegd tot het doen oproepen en het horen als deskun-
dige van een persoon op een terrein waarvan hij speci-
fieke of bijzondere kennis bezit, ook als deze niet tevo-
ren als deskundige is benoemd met een opdracht tot het
geven van informatie of het doen van onderzoek. Dat
neemt niet weg dat de rechter kan beslissen dat vooraf-
gaand aan het horen ter terechtzitting benoeming tot
deskundige dient plaats te vinden, bijvoorbeeld omdat
het is aangewezen dat voorafgaand aan dat verhoor door
de betreffende persoon een schriftelijk verslag over een
voor de strafzaak relevant vraagpunt of te verrichten
onderzoek wordt uitgebracht. Het is vervolgens aan de
rechter om bij de beantwoording van de vragen van
artikel 348 en 350 Sv te beoordelen welke betekenis toe-
komt aan de ter terechtzitting afgelegde verklaring,
waarbij onder meer de deskundigheid van de betreffen-
de persoon met betrekking tot de aan zijn oordeel
onderworpen vragen van belang kan zijn.16

Niet elke persoon die als deskundige op de terechtzit-
ting wordt gehoord is een forensisch deskundige als
bedoeld in artikel 51i Sv e.v. en de bepalingen over de

16. Vgl. HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8821.
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deskundige (art. 51i t/m 51m Sv) gelden niet onverkort
voor elke persoon die de rechter als deskundige op de
zitting hoort. Iemand die enkel als deskundige verklaart
of rapporteert over de persoon van de verdachte is
natuurlijk een ander type deskundige dan een forensisch
deskundige wiens rapport of verklaring bewijswaarde
kan hebben. Een reclasseringswerker die een voorlich-
tingsrapportage uitbrengt over de (persoon van de)
verdachte, wordt in beginsel niet als deskundige aange-
merkt, maar kan dus wel als deskundige op de zitting
worden gehoord zonder dat hij of zij (telkens) in die
hoedanigheid wordt benoemd.
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Opzettelijk handelen in strijd met het in art. 2.A Opium-
wet gegeven verbod door invoer van ruim 30 kg ayahuas-
ca-thee bestemd voor kerk. Beroep op recht op vrijheid
van godsdienst ex art. 9 EVRM. Was ’s Hofs oordeel dat
veroordeling voor art. 2A Opiumwet (invoer harddrugs)
en daarmee beperking van recht op vrijheid van gods-
dienst van verdachte in het onderhavige geval in een
democratische samenleving noodzakelijk ter bescherming
van volksgezondheid?

Aantekening redactie

De verdachte had vanuit Brazilië zakken met vloeistof
met een totaalgewicht van ruim 33 kilogram ingevoerd
in Nederland. De vloeistof betrof zogeheten ayahuasca-
thee, een in Brazilië bereide drank die was bestemd voor
de kerk Santo Daime in Amsterdam. De verdachte, zelf
lid van die kerk en thans in de leiding van de kerk, heeft
de thee op verzoek van de toenmalige president van de
kerk naar Nederland gebracht, met de bedoeling de thee
te doen gebruiken bij de erediensten van het kerkge-
nootschap, waaraan zij zelf ook deelneemt. Ayahuasca-
thee bevat dimethyltryptamine, verder afgekort en aan-
geduid als DMT, welk middel staat vermeld op de bij
de Opiumwet behorende lijst I. De verdachte had bij
binnenkomst in Nederland een brief bij zich van eerder-
genoemde president van de kerk van 27 mei 2015, onder
meer inhoudende dat de verdachte ‘op 5 juni 2015 zal
aankomen op Schiphol vanuit Brazilië en als lid van Ceu
da Santa Maria vanuit Brazilië Santo Daime meeneemt
voor ons kerkgenootschap’. Het invoeren van DMT is
verboden in artikel 2 onder A Opiumwet; overtreding
van dit verbod is strafbaar gesteld in artikel 10 Opium-

wet. De thee wordt gemaakt uit een plant die de psycho-
actieve stof dimethyltryptamine bevat en een andere
plant, die een mono-amine oxidaseremmer (MAO-rem-
mer) bevat. De combinatie van deze twee ingrediënten,
DMT en de MAO-remmer, zorgt voor een zeer sterk
psychoactief brouwsel met een hevige bewustzijnsveran-
derende werking. Binnen de Santo Daime-kerk wordt
het entheogeen ayahuasca als sacrament beschouwd.
Tijdens de diensten wordt in groepsverband ayahuasca
gedronken. De vraag die het hof had te beantwoorden
was of met de toepassing van voornoemde Opiumwetbe-
palingen op het handelen van de verdachte een onge-
rechtvaardigde inbreuk wordt gemaakt op haar recht op
vrijheid van godsdienst. De rechtbank had deze vraag
nog ontkennend beantwoord. De invoer door de
verdachte van de onderhavige ayahuasca-thee ten
behoeve van het gecontroleerde en rituele gebruik daar-
van binnen de Santo Daime-kerk in Amsterdam,
gepaard gaande met toezicht en voorlichting, leverde
slechts een zeer gering en dientengevolge aanvaardbaar
gevaar voor de gezondheid op. De fout die de rechtbank
hier maakte, is dat het gevaar voor de volksgezondheid
in dit concrete geval niet relevant is. Zo zit de Opium-
wet ook niet in elkaar. Volgens de Opiumwet is de
betreffende thee gevaarlijk voor de volksgezondheid. De
vraag die dus moet worden beantwoord is of een veroor-
deling (en daarmee een inbreuk op art. 9 EVRM inzake
‘Freedom of thought, conscience and religion’17) in dit
specifieke geval in zijn algemeenheid ‘was necessary in a
democratic society for the protection of public order and
health’. In het hier relevante arrest Fränklin-Beentjes en
Ceflu-Luz Da Floresta tegen Nederland (nr. 28167/06)
overwoog het EHRM het volgende:

‘It has long been recognised by the Convention
bodies that restrictions on religious practices may be
justified for the protection of health; thus it was, for
example, that the Commission accepted that the com-
pulsory use of a crash helmet by a motorcyclist, in the
interest of road safety, might be held to override the
religious duty of a male Sikh believer to wear his tur-
ban (see X v. the United Kingdom, no. 7992/77,
Commission decision of 12 July 1978, DR 14, p. 234).
More recently, the Court accepted that a hospital
nurse could be required, in the interest of her own
health and safety as well as her patients’, not to wear
a Christian cross on a chain around her neck while on
duty (see Eweida and Others v. the United Kingdom,
no. 48420/10, §§ 98-99, ECHR 2013 (extracts)).
48. In the present case, the Court reaches a similar
conclusion. It considers that the respondent party

17. ‘1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and
religion; this right includes freedom to change his religion or belief
and freedom, either alone or in community with others and in
public or private, to manifest his religion or belief, in worship, tea-
ching, practice and observance.

2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only
to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a
democratic society in the interests of public safety, for the protec-
tion of public order, health or morals, or for the protection of the
rights and freedoms of others.’
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