
deze plicht? Het proces-verbaal van de zitting in hoger
beroep hield het volgende in:

‘Ter terechtzitting is aanwezig [betrokkene 1], gebo-
ren op [geboortedatum] 1966, wonende te [plaats],
tolk in de Tunesische taal, die niet in het Register
beëdigde tolken en vertalers is ingeschreven. Nu een
in het Register ingeschreven tolk in deze taal niet (tijdig)
beschikbaar was, wordt al hetgeen ter terechtzitting is
gesproken of voorgelezen door voornoemde tolk vertolkt.
Alvorens met zijn werkzaamheden aan te vangen, legt
de tolk in handen van de voorzitter op de bij de wet
voorgeschreven wijze de eed af dat hij zijn taak naar
zijn geweten zal vervullen.

(…)

De raadsvrouw voert het woord tot verdediging over-
eenkomstig haar overgelegde en aan dit proces-ver-
baal gehechte pleitnotities.

In aanvulling daarop voert de raadsvrouw aan:

Omdat het hof de laatste feitelijke instantie is, wilde
cliënt graag worden bijgestaan door een tolk. Hij
hoopte dat hij daardoor beter zijn visie op de zaak zou
kunnen overbrengen. Hij heeft er geen rekening mee
gehouden dat dit vragen zou oproepen of afbreuk aan
de betrouwbaarheid van zijn verklaringen zou doen.
Cliënt blijft bij zijn eerder afgelegde verklaringen.’

Volgens de Hoge Raad heeft het hof hiermee toereikend
de redenen vastgelegd als bedoeld in artikel 28 lid 4 Wet
beëdigde tolken en vertalers. Tot een nadere motivering
was het hof niet gehouden, mede in aanmerking geno-
men dat blijkens het proces-verbaal van de terechtzit-
ting in hoger beroep door of namens de verdachte geen
bezwaren zijn ingebracht tegen het gebruik maken van
de daar aanwezige tolk. Door de raadsvrouw werd niets
aangevoerd waaruit zou kunnen blijken dat verdachte
benadeeld zou zijn door het gebruik maken van een niet
in het register ingeschreven tolk.
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Strafmotivering ex art. 359.6 Sv inzake niet meer in
Nederland verblijvende Mongoolse verdachte

Aantekening redactie

De feitenrechter is – uiteraard binnen de grenzen van
het ter zake geldende strafmaximum – vrij in de keuze
van de straf, waaronder ook is te verstaan de keuze van
de strafsoort, en in de waardering van de factoren die hij
daartoe van belang acht.21 Wat betreft de oplegging van
een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende sanctie is
het in artikel 359 lid 6, eerste volzin, Sv weergegeven
motiveringsvereiste zo ingevuld dat uit de strafmotive-
ring expliciet moet blijken dat de rechter onder ogen
heeft gezien dat hij een straf of maatregel oplegt die
onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt.
De rechter dient dit te doen door in de strafmotivering
tot uitdrukking te brengen dat zo’n sanctie wordt opge-
legd en die sanctieoplegging te verbinden met in de
strafmotivering opgegeven redenen.22 In het onderha-
vige geval heeft het hof vastgesteld dat de verdachte is
geboren in Mongolië en geen bekende woon- of verblijf-
plaats in Nederland heeft. Het hof heeft de verdachte
veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden
wegens meerdere diefstallen en een diefstal met geweld
en daaraan ten grondslag gelegd dat dit een passende
sanctie is omdat het naar het oordeel van het hof, zoals
de politierechter heeft overwogen, ‘gaat om een buiten-
landse verdachte die niet meer in Nederland verblijft’ en
‘waaraan geen andere strafmodaliteit kan worden opge-
legd’. In de toelichting op het middel werd aangevoerd
dat hof in strijd met artikel 359 lid 5 en 6 Sv niet in het
bijzonder de redenen heeft gegeven die de straf hebben
bepaald respectievelijk tot de keuze voor een vrijheids-
benemende straf hebben geleid. Het ontging de steller
van het middel waarom geen andere strafmodaliteit (dan
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf) kon worden
opgelegd aan een buitenlandse verdachte die niet (meer)
in Nederland verblijft. De politierechter had weliswaar
overwogen dat een gevangenis(straf) een passende sanc-
tie is, maar heeft niet, althans niet begrijpelijk, uitgelegd
waarom de vrijheidsbeneming in dit geval passend was.
Nu mag de rechter volgens de Hoge Raad bij zijn keuze
in de strafoplegging weliswaar betrekken of het reëel is
dat een bepaalde straf(modaliteit) ook zal (kunnen)
worden tenuitvoergelegd, maar dat betekent nog niet dat
daarmee die straf(modaliteit) niet ‘kan’ worden opge-
legd.23 Bovendien valt niet zonder meer in te zien waar-
om bij een gevangenisstraf in het onderhavige geval wel
een (reëel) vooruitzicht bestaat op tenuitvoerlegging en
bij een taakstraf dan wel een geldboete niet. Uit de straf-
motivering bleek ook niet genoegzaam waarom niet kon
worden volstaan met een voorwaardelijke gevangenis-
straf (dan wel toepassing van art. 9a Sr). De Hoge Raad
overweegt dan ook: ‘Door de enkele verwijzing naar de
omstandigheid dat “verdachte kennelijk niet meer in
Nederland verblijft”, heeft het hof de strafoplegging
niet toereikend gemotiveerd.’

21. Zie HR 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:46 en HR 21 november
2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7805.

22. Bijv. HR 27 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2191.
23. Vgl. HR 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:46.
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