
hennepplanten uit de tenlastelegging doorgehaald. Het-
zelfde geldt voor het onderdeel ‘groot’ aantal. In cassatie
stond aldus de vraag centraal of de Geerings-jurispru-
dentie eraan in de weg staat dat de schatting van de
omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel
(mede) wordt gebaseerd op de desbetreffende doorge-
streepte onderdelen. Uit de rechtspraak van de Hoge
Raad kan worden afgeleid dat de duiding van hetgeen in
de tenlastelegging is doorgestreept doorslaggevend is
voor de beoordeling of het gaat om een partiële vrij-
spraak die eraan in de weg staat dat de schatting van de
omvang van het wederrechtelijk verkregen voordeel
(mede) wordt gebaseerd op de desbetreffende doorge-
streepte onderdelen.42 Beslissend lijkt of het doorgehaal-
de onderdeel van de tenlastelegging een afzonderlijk
verwijt oplevert. Als dit niet het geval is, maar het
veeleer gaat om een specifiekere aanduiding van het wel
bewezen verklaarde gedeelte van de tenlastelegging, is
ontneming geoorloofd. Uit de bewijsoverweging van de
politierechter volgt dat de politierechter is uitgegaan van
de juistheid van de verklaring van de verdachte, inhou-
dende ‘dat er ongeveer 150 planten stonden’. De door
de politierechter gebezigde bewijsmiddelen wijzen ook
op een aantal van 150 planten. Het vonnis van de poli-
tierechter kan in het licht van de bewijsvoering bezwaar-
lijk anders worden uitgelegd dan dat de politierechter de
betrokkene partieel heeft vrijgesproken van het hem ten
laste gelegde, te weten voor zover hem werd verweten
dat hij meer dan 150 hennepplanten heeft geteeld. De
enkele omstandigheid dat in de bewezenverklaring geen
concreet aantal hennepplanten wordt genoemd, maar
enkel wordt gesproken van ‘een aantal hennepplanten’
maakt dat niet anders. In de bestreden uitspraak heeft
het hof overwogen dat de betrokkene door middel van
het begaan van het bewezen verklaarde feit, het telen
van hennepplanten in de periode van 1 januari 2014 tot
en met 24 april 2014, wederrechtelijk voordeel heeft
verkregen. Vervolgens is het hof bij de schatting van het
wederrechtelijk verkregen voordeel uitgegaan van één
gerealiseerde oogst uit de teelt van in totaal 397 hennep-
planten. Voor zover dit het aantal van 150 hennepplan-
ten te boven gaat, heeft het hof volgens zowel A-G
Bleichrodt als de Hoge Raad ten onrechte het aan de
(partiële) vrijspraak gerelateerde voordeel betrokken bij
de beoordeling van de ontnemingsvordering.

42. Zie HR 18 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5538 en HR 5 januari 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BK0890.
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Medeplegen van moord te Axel. Professioneel ver-
schoningsrecht van humanistisch resp. boeddhistisch gees-
telijk verzorger verbonden aan een PI.

Aantekening redactie

In deze gruwelijke zaak (afpersing en moord op een 86-
jarige man) ging het (o.m.) om de vraag of aan een boed-
dhistische en humanistische geestelijke verzorger in een
PI een verschoningsrecht toekomt. De verdachte werd
ervan beschuldigd in de nacht van 23 oktober 2012
samen met een medeverdachte een bejaarde man van 86
jaar oud te hebben opgewacht in een park in Axel, waar
die man zijn hond uitliet. Het slachtoffer is daar ernstig
mishandeld en is vervolgens in de kofferbak van zijn
eigen personenauto gelegd. Onderweg zijn de verdachte
en zijn medeverdachte naar verluidt op verschillende
plekken gestopt waarbij het latere slachtoffer steeds op
zeer gewelddadige wijze is mishandeld teneinde zijn
pincode te verkrijgen. Daarbij is ook een deel van zijn
oor afgesneden en is zijn wijsvinger achterovergedrukt.
Uiteindelijk is het slachtoffer door vele messteken door
het hart en andere vitale organen om het leven gekomen
en is het slachtoffer achtergelaten in een sloot. Daarna is
er in het huis van het slachtoffer gezocht naar zijn pin-
code en zijn enkele vergeefse pogingen gedaan om geld
op te nemen. Hiervoor is de verdachte door het hof ver-
oordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
In het middel werd opgekomen tegen de beslissing van
het hof om aan twee geestelijk verzorgers uit een peni-
tentiaire inrichting een beroep op het verschoningsrecht
toe te kennen. De medeverdachte zou volgens de verde-
diging hebben gelogen over de rol van verdachte in deze
zaak en tegen die geestelijk verzorgers hebben verklaard
dat hij de moord alleen heeft gepleegd. Het hof heeft de
geestelijk verzorgers opgeroepen als getuige te verschij-
nen ter terechtzitting van 16 november 2018 en ter
terechtzitting van 14 januari 2019. Zij hebben zich beide
keren op hun verschoningsrecht beroepen. Zij zijn daar-
voor ook opgeroepen door de raadsheer-commissaris,
maar hebben ook toen geen verklaring afgelegd. De ver-
dediging was van mening dat deze getuigen niet zijn aan
te merken als geestelijken, dat hun daarom geen beroep
op het verschoningsrecht als bedoeld in artikel 218 Sv
toekomt. In de toelichting op het middel werd betoogd
dat een wezenlijk verschil is dat zij geen biecht afnemen.
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Het hof heeft de in het middel bedoelde beslissing als
volgt gemotiveerd:

‘Zoals het hof reeds ter terechtzitting van 16 novem-
ber 2018 heeft overwogen en beslist, is het hof van
oordeel dat de beide getuigen, als geestelijk verzor-
gers, gelet op de aard en de inhoud van die functie,
gelijk moeten worden gesteld met een geestelijke. Het
hof neemt daarbij in aanmerking dat de getuigen als
humanistisch respectievelijk boeddhistisch geestelijk
verzorger zijn benoemd. De getuigen kunnen zich
daarom op grond van de wet beroepen op het ver-
schoningsrecht als bedoeld in artikel 218 van het
Wetboek van Strafvordering. Als verschoningsge-
rechtigden moet de getuigen daarbij een eigen
afweging van belangen verrichten. De getuigen
hebben ervoor gekozen het verschoningsrecht niet te
doorbreken en geen enkele inhoudelijke vraag in deze
zaak te beantwoorden. Het hof dient die beslissing te
respecteren. Het maakt voor het oordeel van het hof
geen verschil of in dit geval de betreffende weten-
schap is verkregen tijdens een persoonlijk of een
groepsgesprek. Ook aan het groepsgesprek neemt de
geestelijk verzorger uit dien hoofde deel. Hetgeen de
geestelijk verzorger tijdens een groepsgesprek is toe-
vertrouwd, valt daarom eveneens onder het ver-
schoningsrecht.’

Volgens de Hoge Raad heeft niet iedereen die een
geheimhoudingsplicht heeft, ook een verschoningsrecht
als bedoeld in artikel 218 Sv.43 Artikel 218 Sv heeft het
oog op personen tot wier taak het behoort aan anderen
hulp te verlenen, doch die deze taak slechts dan naar
behoren kunnen vervullen indien zij zich kunnen ver-
schonen ten aanzien van geheimen die hun zijn toever-
trouwd door hulpzoekenden die zonder de zekerheid
van geheimhouding tegenover justitie aan deze beroeps-
beoefenaren geen hulp zouden vragen. Aan het ver-
schoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschappe-
lijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt,
moet wijken voor het maatschappelijk belang dat een-
ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaarmaking
van het toevertrouwde om bijstand en advies tot de
betreffende beroepsbeoefenaren moet kunnen wenden.
In de literatuur wordt de groep die een algemeen erkend
verschoningsrecht heeft ook wel ‘het klassieke kwartet’
genoemd: de advocaat, de geneeskundige, de geestelijke
en de notaris. De Hoge Raad is terughoudend met het
toekennen van een verschoningsrecht aan anderen dan
de leden van het kwartet van verschoningsgerechtigden.
Geen verschoningsrecht werd bijvoorbeeld toegekend
aan een politieambtenaar, een registeraccountant, een
socioloog-onderzoeker en een belastingadviseur. Een
verschoningsrecht is wel toegekend aan onder meer een
verpleegkundig centralist van de meldkamer voor ambu-
lancezorg en ook aan een reclasseringswerker komt een
beperkt verschoningsrecht toe. P-G Harteveld stelt dat

43. HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1205, NJ 2018/92 m.nt. Vellinga-
Schootstra.

de geheimhoudingsplicht van geestelijken vaak is
vastgelegd in eigen genootschappelijke regelingen, waar-
in veelal is opgenomen dat disciplinaire maatregelen
kunnen worden opgelegd ingeval die geheimhoudings-
plicht wordt geschonden. Zo heeft het Humanistisch
Verbond bijvoorbeeld een beroepscode voor humanis-
tisch geestelijk verzorgers opgesteld. Hij meent dan ook
– anders dan de raadsman betoogde – dat het ver-
schoningsrecht niet is beperkt tot bedienaren (van een
godsdienst). Die opvatting gaat uit van een te beperkte
uitleg van het begrip ‘geestelijke’. Dat begrip moet
worden uitgelegd in het licht van de huidige tijdsgeest,
aldus de P-G. De Hoge Raad is het met zijn P-G eens:

‘Art. 218 Sv heeft het oog op personen tot wier taak
het behoort aan anderen hulp te verlenen doch die
deze taak slechts dan naar behoren kunnen vervullen
indien zij zich kunnen verschonen ten aanzien van
geheimen welke hun zijn toevertrouwd door hulpzoe-
kenden die zonder de zekerheid van geheimhouding
tegenover justitie aan deze beroepsbeoefenaren geen
hulp zouden vragen (vgl. HR 25 oktober 1983,
ECLI:NL:HR:1983:AG4685). Aan het ver-
schoningsrecht ligt ten grondslag dat het maatschap-
pelijk belang dat de waarheid in rechte aan het licht
komt, moet wijken voor het maatschappelijk belang
dat een ieder zich vrijelijk en zonder vrees voor open-
baarmaking van het toevertrouwde om bijstand en
advies tot de verschoningsgerechtigde moet kunnen
wenden (vgl. HR 1 maart 1985, ECLI:NL:HR:
1985:AC9066).
Tot de beroepsbeoefenaren die op grond van art. 218
Sv een verschoningsrecht hebben, behoren de arts, de
advocaat en de notaris. Ook de geestelijke stand komt
dat verschoningsrecht toe (vgl. Kamerstukken II
1913/14, 286, nr. 3, p. 90, 93, 94, Kamerstukken II
1917/18, 77, nr. 1, p. 48 en HR 14 december 1948,
NJ 1949/95). Het verschoningsrecht geldt daarbij
voor wetenschap die hun als zodanig is toevertrouwd.
Het Hof heeft vastgesteld dat de getuigen ‘[getuige
1]’ en ‘[getuige 2]’ als humanistisch respectievelijk
boeddhistisch geestelijk verzorger aan de penitentiai-
re inrichting PI Zuid West – De Dordtse Poorten
zijn verbonden, overeenkomstig de onder 2.3 weerge-
geven penitentiaire regelgeving. Voorts heeft het Hof
geoordeeld dat deze getuigen zich, gelet op de aard en
de inhoud van hun functie, als geestelijk verzorgers
kunnen beroepen op het verschoningsrecht als
bedoeld in art. 218 Sv. Mede gelet op wat hiervoor
onder 2.4 is vooropgesteld, getuigt dat oordeel niet
van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbe-
grijpelijk. Voor zover het middel daarover klaagt, is
het tevergeefs voorgesteld.’
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