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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
 
Recente controversiële zaken als de Schiedammer Parkmoord, Lucia de Berk en de 
Puttense moordzaak hebben laten zien dat er veel mis kan gaan bij 
bewijsbeslissingen in strafzaken. Nadat bekend werd dat in de strafzaak van de 
Schiedammer Parkmoord sprake was van een rechterlijke dwaling heeft het College 
van procureurs-generaal een onderzoekscommissie ingesteld, die onderzoek moest 
doen naar de toedracht van de rechterlijke dwaling in die zaak. Deze 
onderzoekscommissie, de commissie-Posthumus, kwam in 2005 met een rapport 
van haar bevindingen.1 Hierin gaf de commissie onder meer aan dat er vanaf de 
eerste dag ernstige fouten zijn gemaakt. Na de bekentenis van de verdachte was 
onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat hij ten onrechte heeft 
bekend en was bij de politie en justitie sprake van tunnelvisie. Tunnelvisie houdt in 
dat mensen in het algemeen meer oog hebben voor informatie die hun eigen 
overtuigingen en veronderstellingen bevestigt dan voor informatie die hun 
overtuigingen en veronderstellingen ontkracht.2 

Tunnelvisie is het resultaat van fouten in het denken.3 Uit psychologisch onderzoek 
blijkt dat mensen onbewust allerlei waarnemings-, beoordelings- en redeneerfouten 
maken. Die fouten worden gemaakt door alle mensen, dus ook door rechters.4 

 
1 Zie het evaluatieonderzoek in de Schiedammer parkmoord van de Commissie 
Posthumus in 2005, met name p. 167 e.v. 
2 Zie bijvoorbeeld Wason 1960, p, 129-140, Klayman & Ha 1997, p. 211-228. Zie voor 
tunnelvisie specifiek gericht op de juridische besluitvorming in strafzaken bijvoorbeeld 
Findley & Scott 2006, p. 291-297. Zie voor analyses van tunnelvisie in strafzaken in 
Nederland bijvoorbeeld Crombag e.a. 2005, p. 273- 279. Rassin 2007, p. 12 en 58, Derksen 
2010, Van Boom e.a. 2013, p. 1019-1069. Zie voor meer informatie over tunnelvisie 
Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 387-400. Zie voor meer informatie over de 
Schiedammer parkmoord o.a. Van Koppen 2003.  
3 Zie Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 387-399. De hypothese dat bepaalde fouten 
onder bepaalde omstandigheden telkens weer worden gemaakt en er dus een systeem in 
zit is opgeworpen door Kahneman & Tversky. Zie onder andere Kahneman, Slovic & 
Tversky 1982. 
4 Van Koppen e.a. 2010, p. 387-399.  
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Bekend is bijvoorbeeld het onderzoek in de jaren 70 door Kahneman en Tversky.5 
Crombag noemt die fouten denkeigenaardigheden.6 Volgens Crombag zijn de 
belangrijkste vier eigenaardigheden die bijdragen aan het ontstaan van tunnelvisie: 
confirmation bias, belief perseverance, cognitieve dissonantie en de druk tot 
conformeren.7 Kort gezegd houdt confirmation bias in dat er een neiging bestaat tot 
het zoeken of interpreteren van bewijs op zodanige wijze dat het de al bestaande 
overtuiging bevestigt.8 Belief perservance heeft betrekking op de neiging van mensen 
om vast te houden aan een eenmaal gevormde opinie, zelfs als men met die opinie 
strijdige informatie ontvangt.9 Cognitieve dissonantie houdt in dat mensen een 
onaangename spanning ervaren bij gedachten die zich onderling niet of moeilijk 
laten rijmen.10 Tot slot wordt met de druk tot conformeren bedoeld dat bij mensen 
de neiging bestaat zich in hun oordeel te conformeren aan het oordeel van de 
meerderheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij rechercheteams.11  

Het belang van het voorkomen van tunnelvisie is breed onderkend.12 Zo stelt Israëls 
naar aanleiding van de zaak Ina Post: ‘De voornaamste fout in deze zaak is 
eenvoudig vast te stellen. Dat is een fout die veel vaker optreedt bij rechterlijke 
dwalingen: een eenzijdige fixatie van de politie op één verdachte.’13 Grimbergen e.a. 
komen tot eenzelfde soort conclusie in de zaak Lucia de B.: Naar het oordeel van 
het driemanschap [is] te snel verdachte-gericht gezocht en is er te weinig oog 
geweest voor alternatieve scenario’s.14  
 
Naar aanleiding van met name het evaluatierapport van de Commissie-Posthumus 
over de Schiedammer Parkmoord, is in 2005 het Programma Versterking Opsporing 
en Vervolging (PVOV) tot stand gekomen. Het programma moet bijdragen aan het 
verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit binnen de opsporing en vervolging.  

 
5 Kahneman en Tversky 1972, p. 430-454.   
6 Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 387-388.  
7 Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 387-399.  
8 Nickerson 1998, p. 175-220 en Lewicka 1198, p. 233-258.  
9 Zie bijvoorbeeld Koehler 1991, p. 173-180 en Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 392.  
10 Festinger 1957 en Crombag in: Van Koppen e.a. 2010, p. 393.  
11 Van Koppen e.a. 2010, p. 393-396. 
12 Liedenbaum e.a. 2015, p. 23. 
13 Israëls 2010, p. 111. 
14 Grimbergen e.a. 2007, p. 44.  
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In 2010 is vervolgens het programma Permanent Professioneel (PP) ingevoerd om 
te zorgen voor verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering bij het OM. 
Door Liedenbaum e.a. is onderzocht welke gevolgen de maatregelen uit genoemde 
programma’s die gericht zijn op het voorkomen van tunnelvisie voor de praktijk 
van de opsporing hebben en in welke mate zij voorwaarden scheppen om 
tunnelvisie te voorkomen.15 De onderzoekers komen onder meer tot de conclusie 
dat maatregelen uit de PVOV en PP aansluiten op de in de wetenschappelijke 
literatuur aangedragen mogelijkheden om de kans op denkfouten te verkleinen. 
Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer dat er tijdens het werken met een 
Team Grootschalig Optreden (TGO) met hypothesen en scenario’s moet worden 
gewerkt en er aandacht besteed moet worden aan het weerleggen van 
bewijsredeneringen.16 Verder dient er bij dossiervorming niet alleen aandacht te zijn 
voor belastend, maar ook voor ontlastend bewijs.17 De hiervoor genoemde 
programma’s hebben betrekking op de opsporing en vervolging. Echter, tunnelvisie 
kan niet alleen voorkomen bij de opsporing en vervolging, maar ook bij het nemen 
van een rechterlijke beslissing.18 
 
Ook in de zaak Lucia de Berk komt de noodzaak van een kritische blik op 
rechterlijke besluitvorming naar voren. Lucia de Berk werd veroordeeld tot een 
levenslange gevangenisstraf wegens het plegen van zeven moorden. In het 
eindarrest na de herziening kwam het gerechtshof Arnhem tot de conclusie dat niet 
vastgesteld kan worden dat de sterfgevallen geen natuurlijke oorzaak hebben 
gehad.19  
 

 
15 Liedenbaum e.a. 2015, p. 1-76. De overkoepelende conclusie is dat het programma PVOV 
een belangrijke meerwaarde heeft gehad bij het creëren van bewustwording over 
tunnelvisie en de programma’s een bijdrage hebben geleverd aan een open cultuur waarin 
dilemma’s kunnen worden besproken, maar er ook nog ruimte is voor verbetering, zie 
Liedenbaum e.a. 2015, p. 1-435.       
16 Bij TGO’s gaat het om zaken waarbij onder meer sprake is van voltooide opzettelijke 
levensdelicten en zeer ernstige zedendelicten die veel maatschappelijke beroering wekken, 
zie ook Liedenbaum e.a 2015, p. 13.  
17 Liedenbaum e.a. 2015, p. 16. Zie voor de overige maatregelen Liedenbaum e.a. 2015, p. 
16-17.   
18 Zie o.a. Van Koppen 2011 en Van Koppen e.a. 2010.  
19 Gerechtshof Arnhem, 14 april 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM0876. 
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Ook in de strafzaak van de Arnhemse villamoord, die in 2018 volop in de media is 
geweest, waren er vraagtekens omtrent de juistheid van de bewijsbeslissing. De 
AdviesCommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) heeft onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van een grond voor herziening als bedoeld in artikel 457 lid 1 onder 
c Sv, en noemt het beeld dat naar voren komt in het onderzoek verontrustend en 
schrijft dat de veroordeling gekwalificeerd moet worden als potentieel onveilig.20 
Zeven van de acht veroordeelden hebben een herzieningsaanvraag ingediend bij de 
Hoge Raad. De Hoge Raad heeft zich op 20 april 2021 uitgelaten over de 
herzieningsaanvragen en heeft geoordeeld dat de herzieningsvragen ongegrond 
zijn, omdat er wat de Hoge Raad betreft geen nieuwe aanwijzingen zijn waarmee 
de rechter niet eerder bekend was en het, voor het buitengewone rechtsmiddel van 
herziening vereiste, ernstige vermoeden wekken dat de rechter niet tot een 
veroordeling was gekomen als hij destijds daarmee wel bekend was geweest. 
 

1.2 Belang motivering bewijsbeslissing 
 
Mede onder invloed van de hierboven beschreven ontwikkelingen groeit zowel 
onder wetenschappers als in de rechtspraktijk het bewustzijn dat bewijs in 

 
20 AdviesCommissie Afgesloten Strafzaken 2018, p. 1-29. (In dat rapport wordt genoemd 
dat met name de resultaten van een onderzoek door de Projectgroep Gerede Twijfel ten 
grondslag liggen aan het verzoekschrift, p. 2). In één van de zaken is de verdachte 
overleden voordat het hoger beroep diende en is het OM destijds niet-ontvankelijk 
verklaard bij het gerechtshof. Deze herzieningsaanvraag, die is ingediend door een 
nabestaande, is niet-ontvankelijk verklaard nu er geen sprake is van een veroordeling, 
hetgeen een vereiste is voor een eventuele herziening. De overige aanvragen zijn niet 
gegrond verklaard.  
Hoge Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:633, Hoge Raad, 20 april 2021, 
ECLI:NL:HR:2021:627, Hoge Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:624, Hoge Raad, 20 
april 2021, ECLI:NL:HR:2021:631, Hoge Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:630, Hoge 
Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:629, Hoge Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021: 
628, Hoge Raad, 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:626. Zie voor meer informatie: 
https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/april/herzieningsaanvragen-zaak-
arnhemse-villamoord-ongegrond/ (voor het laatst geraadpleegd op 18 mei 2021).  
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strafzaken gebaseerd moet worden op wetenschappelijke inzichten over bewijzen, 
om de kans op fouten te verkleinen.21  
 
De rechtspraak heeft daarnaast ook meer aandacht voor het (belang van) motiveren 
van beslissingen in strafzaken.22 Dat is belangrijk omdat de rechter aan de hand van 
zijn motivering zijn (bewijs)beslissing kan legitimeren.23 In dit proefschrift wordt 
het proces dat betrekking heeft op de rechterlijke besluitvorming in een strafzaak 
opgedeeld in drie fasen: de onderzoeksfase, de raadkamerfase en de 
legitimatiefase.24 Eenvoudig gezegd wordt in de verschillende fasen het volgende 
gedaan:  

 
21 Zie onder andere Crombag, Van Koppen en Wagenaar 1992, Van Koppen e.a. 2010, Van 
Koppen 2011, Cleiren 2010, p. 264, Dubelaar 2017, p. 79, Derksen 2010, Berger & Aben 
2010a, 2010b en 2010c.     
22 Zie onder meer het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen. Ik verwijs naar 
hoofdstuk 5 voor meer informatie over dat project.  
23 Als er in deze dissertatie gesproken wordt over ‘de rechter’ dan wordt daaronder ook 
verstaan de meervoudige kamer waarin meerdere rechters zitting hebben en er strikt 
genomen gesproken zou moeten worden van ‘de rechters’. Verder wordt de rechter 
omwille van de leesbaarheid telkens aangeduid als een man, maar wordt ook gedoeld op 
de rechters die vrouw zijn. Hetzelfde geldt voor de rechters bij de gerechtshoven en de 
Hoge Raad, die ook aangeduid zullen worden als rechter, maar strikt genomen raadsheren 
moeten worden genoemd. 
24 De genoemde fasen zijn gebaseerd op het onderscheid tussen de context of discovery, de 
context of pursuit en de context of justification. Het onderscheid tussen de context of discovery 
en de context of justification is vooral gebaseerd op het werk van Reichenbach en Popper 
(Reichenbach 1938, p. 6-7 en 281 en Reichenbach 1951, p. 231 en Popper 1935, p. 4-5 en 
Popper 1959, p. 31-32 en 315). Later is hier, door onder andere Hanson 1962, nog een derde 
fase aan toegevoegd, namelijk de context of pursuit. Kort gezegd worden er verschillende 
hypothesen geformuleerd in de context of discovery, worden die verschillende hypothesen 
getest in de context of pursuit en wordt gekozen voor de meest waarschijnlijke hypothese. 
Vervolgens wordt in de context of justification beargumenteerd waarom de gekozen 
hypothese de meest waarschijnlijke hypothese is. Het onderscheid tussen de verschillende 
fasen is niet zonder discussie (zie bijvoorbeeld Hoyningen-Huene 1987, p. 501-515 en 
Schickore and Steinle 2006). Om die reden wordt er niet volledig aangesloten bij deze 
bestaande definities, maar wordt in dit proefschrift uitgegaan van de in de hoofdtekst 
gegeven definities van de onderzoeksfase, de raadkamerfase en de legitimatiefase. 
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- In de onderzoeksfase onderzoekt de rechter verschillende mogelijke 
hypothesen. Hij baseert zich daarbij op het dossier en op het onderzoek ter 
terechtzitting en heeft de mogelijkheid om nader onderzoek te bevelen.25  

- In de raadkamerfase delibereert de rechter over de vraag of hij al dan niet 
tot een bewezenverklaring overgaat. 

- In de legitimatiefase legitimeert de rechter zijn keuze met behulp van een 
gedetailleerde en logisch sluitende argumentatie.  

In hoofdstuk 4 zal verder worden ingegaan op de verschillende fasen. Dit 
onderzoek heeft betrekking op de motivering van de bewijsbeslissing van de 
strafrechter en daarmee op de legitimatiefase. In deze dissertatie zal de nadruk dus 
liggen op de legitimatiefase. De te bespreken theorieën omtrent rationeel bewijzen 
zullen echter ook al een rol spelen in eerdere fasen. Daarom zullen de 
onderzoeksfase en de raadkamerfase wel zijdelings aan bod komen.  

Jaarlijks doet de rechter ongeveer 100.000 misdrijfzaken af.26 In ongeveer 90% van 
de zaken komt de rechter tot een schuldigverklaring en in ongeveer 10% van de 
zaken tot vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging (ovar).27 Of er nu sprake is 
van een schuldigverklaring, vrijspraak of ovar: in alle drie de gevallen zal de rechter 
zijn beslissing moeten motiveren. Dat volgt uit artikel 121 van de Grondwet en 
artikel 5 Wet op de Rechterlijke Organisatie: vonnissen dienen de gronden te 
bevatten waarop zij rusten.28 Voor het strafproces is die motiveringseis verder 
uitgewerkt in artikel 359 Sv en artikel 360 Sv.  
 
Bij de bewijsbeslissing moet de rechter feiten vaststellen. De rechter moet aan de 
hand van die feiten bepalen of bewezen is dat het ten laste gelegde feit begaan is 
door de verdachte. Voordat overgegaan kan worden tot een bewezenverklaring 

 
25 In het stadium voorafgaand aan de terechtzitting kan de rechter-commissaris ook een 
(grote) rol spelen bij het verrichten van onderzoekshandelingen. Op 1 januari 2013 is zijn 
rol versterkt door de inwerkingtreding van de Wet versterking positie rechter-
commissaris. De rol van de rechter-commissaris is wettelijk verankerd in de artikelen 181 
tot en met 185 Sv. 
26 Kalidien 2017, p. 67. Ik geef alleen de cijfers over de misdrijfzaken en niet over de 
overtredingen, nu ik mij in deze dissertatie beperk tot de (ernstige) misdrijven. Zie voor 
meer uitleg hierover paragraaf 4.1 e.v.   
27 Kalidien 2017, p. 67 en Choenni 2019, p. 59.    
28 Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald.  
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moet onder meer voldaan zijn aan de bewijsminima. De bewijsminima worden 
besproken in hoofdstuk 2 van deze dissertatie. Daar zal blijken dat al snel aan die 
minima voldaan wordt. Dat heeft tot gevolg dat veel afhangt van de rechterlijke 
overtuiging. Artikel 338 Sv stelt namelijk dat het bewijs dat de verdachte het 
tenlastegelegde feit heeft begaan, door de rechter slechts kan worden aangenomen 
indien hij daarvan door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen de overtuiging 
heeft bekomen. Echter, over het invullen van die overtuiging en het verantwoorden 
van die overtuiging bestaat geen regelgeving: de rechter hoeft in beginsel niet uit te 
leggen waar hij zijn overtuiging op gebaseerd heeft. Er is dan ook kritiek op de rol 
die de rechterlijke overtuiging speelt bij het nemen van de bewijsbeslissing.29Zo is 
de overtuiging volgens Wagenaar een gevoel dat door het bewijs wordt opgewekt 
en opent het gebruik van gevoel als besliscriterium de poort voor subjectieve en 
oncontroleerbare invloeden.30 

In de wetenschap speelt de vaststelling van feiten ook een centrale rol. Daarbij 
maakt men gebruik van rationele methoden. Opvallend is dat de rechter bij de 
bewijsbeslissing in het strafrecht daartoe niet verplicht wordt. Doordat de 
regelgeving niet afdwingt dat gebruik gemaakt wordt van de moderne inzichten 
over rationeel bewijzen, is men vatbaarder voor valkuilen in het denken, zoals de 
eerder besproken tunnelvisie. Tunnelvisie vergroot de kans op een rechterlijke 
dwaling. Er zal dus gekeken moeten worden naar rationele theorieën over het 
nemen van de bewijsbeslissing. Er bestaan rationele theorieën die specifiek 
betrekking hebben op rationeel bewijzen in strafzaken. 31 De veronderstelling van 
deze dissertatie is dat indien de rechter in zijn motivering gebruik zou maken van 
een dergelijke rationele theorie, de kans op fouten bij het vaststellen van feiten en 
daarmee ook de kans op een rechterlijke dwaling verkleind wordt. Of het 
voorgaande ook daadwerkelijk het geval is zal vervolgens nog wel empirisch 
getoetst moeten worden.  
 

 
29 Derksen 2010, Van Koppen e.a. 2010, p. 349-350 en 883-889 en Van Koppen 2011, p. 18-
20. Zie verder paragraaf 2.2.3 over de rechterlijke overtuiging.   
30 Wagenaar in: Van Koppen e.a. 2010, p. 349-350. 
31 In het vervolg van deze dissertatie worden theorieën over rationeel bewijzen in 
strafzaken omwille van de leesbaarheid ook wel aangeduid als ‘rationele benadering’ of 
‘rationele theorie’.  
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In deze dissertatie zullen drie theorieën besproken worden: de verhaalsbenadering, 
de argumentatieve benadering en de hybride benadering.32 Er is nog een andere 
rationele benadering die niet onbenoemd kan blijven, namelijk de benadering die 
gebruik maakt van Bayesiaanse kansrekening. In paragraaf 3.1 en 7.2 wordt 
uitgelegd waarom die benadering verder onbesproken blijft in deze dissertatie.  

Het motiveren van de beslissing door de rechter is belangrijk, omdat hij daarmee 
zijn beslissing legitimeert. De wetgever heeft in artikel 121 van de Grondwet ook 
vastgelegd dat de vonnissen, met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald, 
de gronden moeten bevatten waarop zij berusten. In 2004 is de Raad voor de 
rechtspraak in samenwerking met het Landelijk Overleg van Voorzitters van 
Strafsectoren (LOVS) gestart met het Project Motiveringsverbetering in 
Strafvonnissen (Promis). Doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van 
de motivering. De bedoeling is, zoals beschreven op de website van de Raad voor 
de rechtspraak, om bij gelijkblijvende inzet van mensen en middelen te komen tot 
een betere motivering van de bewijs- en strafmaatbeslissing en een betere 
communicatie tussen de strafrechter, betrokkenen en de samenleving.33 
  
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen drie functies van de motivering 
in strafzaken: de explicatiefunctie, de controlefunctie en de inscherpingsfunctie:34 

-  De explicatiefunctie houdt in dat de beslissing inzichtelijk is voor zowel 
betrokkenen als derden, waaronder het grote publiek, omdat uit de 
motivering duidelijk wordt hoe, waarom en op welke gronden de rechter 
tot die beslissing is gekomen.  

 
32 Deze theorieën worden uiteengezet in hoofdstuk 3.  
33 Zaken behandeld door één rechter, economische zaken, fraudezaken, jeugd- en 
ontnemingszaken (en overige specialistische zaken) zijn in beginsel uitgesloten van dit 
project. 
34 Zie bijvoorbeeld Knigge 1980, Corstens 2018, p. 781-783 en Buruma 2005, p. 71-87. De 
verschillende functies hebben soms wel andere benamingen, zie bijvoorbeeld Buruma 
2005, p. 72. Zie voor meer uitleg over de functies bijvoorbeeld ook Corstens & Borgers 
2011, p. 662 en 663, Schuyt 2010, p. 68-74 en Dreissen 2007, p. 392- 404, waar tevens een 
meer uitgebreide beschrijving van de drie functies te vinden is. Soms wordt ook een vierde 
functie benoemd: rechtseenheid. Ook de wetgever gaat uit van die drie functies. Zie 
kamerstukken II, 2003-2004, 29255, 3 (MvT).  
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- De controlefunctie houdt in dat de inhoud van de uitspraak gecontroleerd 
kan worden, bijvoorbeeld door de betrokken partijen, de rechters in hoger 
beroep en cassatie, rechters die niet bij de zaak betrokken zijn (collegiale 
toetsing), praktijkjuristen, (rechts)wetenschappers, deskundigen en andere 
geïnteresseerden. Vanzelfsprekend valt de mogelijkheid tot controle 
grotendeels weg als het vonnis niet of summier gemotiveerd is.  

- De inscherpingsfunctie houdt in dat de rechter gedwongen wordt stil te 
staan bij de redenen die leiden tot de beslissing. Hij moet laten blijken dat 
hij zelfstandig tot een beslissing is gekomen en dat zijn oordeel steunt op 
argumenten die zijn beslissing kunnen dragen. Door die functie controleert 
de rechter zichzelf en scherpt hij zijn motivering in. Hij kan bijvoorbeeld 
ontdekken dat er een fout zit in zijn redenering of komt er zelfs achter dat 
hij zijn beslissing niet rond kan krijgen en die moet heroverwegen.  
 

1.3 Probleemstelling en opbouw van het onderzoek 
 
Zoals genoemd heeft de rechterlijke overtuiging een centrale plaats in het wettelijke 
bewijsrecht. Zo staat in artikel 338 Sv dat de rechter pas mag overgaan tot een 
bewezenverklaring zodra hij ‘de overtuiging heeft bekomen’ dat de verdachte het 
ten laste gelegde feit heeft begaan op grond van het (wettige) bewijs. Er zijn echter 
geen regels die aangeven hoe de rechter die overtuiging moet invullen en hoe hij 
die overtuiging moet verantwoorden in zijn vonnis. Dat heeft tot gevolg dat de 
rechter in beginsel niet hoeft uit te leggen waar die overtuiging op gebaseerd is. De 
rechter heeft daardoor een grote oordeelsvrijheid en de drie functies van de 
motivering worden daardoor niet per se vervuld in het vonnis. De motivering zou 
daardoor beperkt kunnen blijven tot de standaardzinsnede ‘het is wettig en 
overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan’ waarbij 
de onderbouwing volgt uit de (in een bijlage opgenomen) bewijsmiddelen.35   
 

 
35 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Rotterdam, 6 juni 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10315. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat dit in de praktijk (mede dankzij het motiveringsproject 
Promis, de wijziging van artikel 359 lid 2 Sv en er in het algemeen meer verantwoording 
van de rechter wordt verwacht) steeds minder het geval is. (Zie bijvoorbeeld De Groot-van 
Leeuwen e.a. 2015, p. 5 en Keulen & Knigge 2016, p. 492-493). In hoofdstuk 2 wordt dieper 
ingegaan op de motivering en in hoofdstuk 5 specifiek op Promis.    
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Er bestaan, zoals gezegd, theorieën over rationeel bewijzen in strafzaken. Echter, 
die theorieën zijn niet zodanig uitgewerkt dat de rechter die rechtstreeks kan 
toepassen in concrete zaken.36 In dit onderzoek staat dan ook de vraag centraal of 
het mogelijk is om een motiveringsmodel te ontwikkelen voor de Nederlandse 
rechter dat:  

1. gebruik maakt van één of meer modellen van rationeel bewijzen37 
2. praktisch hanteerbaar is voor de rechter en  
3. dat recht doet aan de (drie) functies van de motivering.   

 
Dat betekent dat in de eerste plaats beantwoord moet worden welke rationele 
theorieën er zijn, in hoeverre die bruikbaar zijn bij de motivering door de rechter en 
welke theorie daar het meest geschikt voor is. In de tweede plaats moet de theorie 
vertaald worden naar de praktijk. De rationele theorie zal op een zodanige wijze 
verwerkt moeten worden in het motiveringsmodel dat het de rechter handvatten 
geeft bij het motiveren van zijn beslissing. Daarbij moet de kanttekening gemaakt 
worden dat het motiveringsmodel alleen betrekking zal hebben op de 
bewijsbeslissing, omdat dit het gedeelte is waarbij het gebruik van rationele 
inzichten (vooral) van belang is. Het motiveringsmodel richt zich dus niet op de 
beslissing die betrekking heeft op de strafmaat.   
 
Voordat de vraag hoe de rechter gebruik kan maken van rationeel bewijzen 
beantwoord wordt, is het noodzakelijk om in te gaan op het bewijsrecht dat in acht 
genomen moet worden bij de totstandkoming van de bewijsbeslissing. Dat zal 
gedaan worden in hoofdstuk 2. Daar zal onder meer onderzocht worden welke 
bewijsminima en motiveringsplichten op dit moment gelden en in hoeverre die 
eventueel veranderd zouden moeten worden.  
 
In hoofdstuk 3 worden vervolgens drie theorieën over rationeel bewijzen in 
strafzaken besproken: de verhaalsbenadering, de argumentatieve benadering en 
de hybride benadering (een combinatie van de verhaalsbenadering en de 
argumentatieve benadering). Beargumenteerd zal worden dat de hybride 

 
36 Met rationele theorie en rationele benadering wordt in deze dissertatie hetzelfde 
bedoeld. 
37 Met theorie over rationeel bewijzen, benadering over rationeel bewijzen en model over 
rationeel bewijzen wordt in deze dissertatie hetzelfde bedoeld. 
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benadering het meest geschikt is om gebruikt te worden door de rechter bij zijn 
motivering. Aan die benadering zal dan ook extra aandacht besteed worden. Het 
motiveren van de beslissing aan de hand van een rationele benadering vergt tijd, 
aangezien er geen gebruik gemaakt kan worden van een standaardmotivering, 
omdat de benadering nu juist voorschrijft dat er alternatieven vergeleken moeten 
worden en duidelijk moet worden met welke reden voor een bepaald alternatief 
gekozen is. Vanuit praktisch oogpunt zal het dan ook niet mogelijk zijn om de 
benadering toe te passen bij iedere motivering. Om die reden zal in hoofdstuk 4 
worden uitgewerkt in welke gevallen de rechter in ieder geval (expliciet) gebruik 
zou moeten maken van een rationele theorie bij zijn motivering. Er moet worden 
opgemerkt dat indien er in deze dissertatie gesproken wordt van een verplichting, 
daarmee een ‘wetenschappelijke/theoretische’ verplichting bedoeld wordt. De 
rechter is (juridisch gezien) immers niet verplicht om het model te gebruiken. Het 
model is vooral bedoeld als een extra hulpmiddel voor de rechter, waarbij er 
handvatten geboden worden voor het gebruik van rationele inzichten omtrent 
bewijzen. In hoofdstuk 5 wordt het project Promis besproken. Promis is een 
motiveringsmodel waar rechters op dit moment veelvuldig gebruik van maken. 
Op het eerste gezicht lijkt het dus voor de hand te liggen Promis als startpunt voor 
een motiveringsmodel te kiezen. Echter, Promis kent een aantal problemen bij het 
gebruik van rationele inzichten. Deze problemen zullen besproken worden in 
hoofdstuk 5. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een 
motiveringsmodel dat gebruik maakt van inzichten omtrent rationeel bewijzen, 
dat praktisch hanteerbaar is en voldoet aan de drie eerdergenoemde functies van 
motivering (de explicatie-, controle- en inscherpingsfunctie). Omdat Promis een 
aantal problemen kent bij het gebruik van inzichten omtrent rationeel bewijzen, 
zal Promis niet het uitgangspunt worden van het motiveringsmodel. Om die 
reden zal een nieuw motiveringsmodel ontwikkeld worden. Dit 
motiveringsmodel wordt besproken in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk geeft daarmee 
een concrete uitwerking van de vraag die centraal staat in dit onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Het Nederlandse bewijsrecht 

Dit hoofdstuk zal het Nederlandse bewijsrecht bespreken voor zover dat relevant is 
voor dit onderzoek. Daarbij moet met name gedacht worden aan de bewijsminima, 
de motiveringsplichten en de rechterlijke overtuiging. In dit hoofdstuk zal betoogd 
worden dat het huidige bewijsrecht de rechter nauwelijks beperkt bij het nemen en 
het motiveren van de bewijsbeslissing en dat de rechterlijke overtuiging hierdoor 
een grote rol speelt.38 Verder zal bepleit worden dat het bewijsrecht aangescherpt 
moet worden. Hiertoe zullen drie opties besproken worden die ervoor kunnen 
zorgen dat de rol van de rechterlijke overtuiging ingeperkt wordt, waarbij er tevens 
een aantal aanbevelingen gedaan zal worden. Bij het doen van deze aanbevelingen 
is ook gekeken naar de vraag hoe ingrijpend de opties zijn, om de aansluiting met 
de praktijk niet te verliezen. 

2.1 Inleiding 
 
Het bewijsrecht in Nederland is vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Dit 
wetboek stamt uit 1926 en sindsdien is er veel veranderd, onder meer bij het 
onderzoek ter terechtzitting. Zo had de wetgever de bedoeling dat het 
onmiddellijkheidsbeginsel een grote rol zou spelen. Dit beginsel houdt in dat de 
rechter zijn oordeel alleen kan vellen op grond van hetgeen naar voren komt op het 
onderzoek ter terechtzitting.39 Tegenwoordig heeft het onmiddellijkheidsbeginsel 
echter nog maar geringe invloed.40  

 
38 Hiermee sluit ik aan bij een al langer lopende discussie in Nederland. Zie bijvoorbeeld 
Dreissen 2007, p. 375- 408, Cleiren 2010, p. 259-262, Rassin 2015, p. 2, Cleiren en Dubelaar 
2018, p. 7-9 en   Bloemberg 2019, p. 71 en 72.  
39 Zie o.m. Garé 1994. De Wet OM-afdoening wordt overigens buiten beschouwing gelaten, 
nu dit proefschrift zich richt op de bewijsbeslissing van de strafrechter. Door het intreden 
van de Wet OM-afdoening (in 2006) is het mogelijk geworden om bepaalde (lichtere) 
strafbare feiten buitengerechtelijk af te doen door middel van een strafbeschikking die 
uitgevaardigd kan worden door de officier van justitie, opsporingsambtenaren en 
lichamen of personen met een publieke taak belast (zie artikel 257a en 257b Sv). 
40 Dubelaar 2014. Het onmiddellijkheidsbeginsel heeft vooral moeten inboeten naar 
aanleiding van het de-auditu-arrest (Hoge Raad, 20 december 1926, NJ 1927, 85). Dit arrest 
zal in paragraaf 2.2.1 aan bod komen.  
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De wetgever is destijds niet uitgegaan van de veronderstelling dat het 
onmiddellijkheidsbeginsel zijn waarde grotendeels zou gaan verliezen, waardoor 
het bewijsrecht daar niet op ingericht is. Dat heeft onder meer tot gevolg dat er 
weinig regels zijn die gaan over de waardering van het bewijs. In paragraaf 2.2 komt 
naar voren dat de bewijsminima en de motiveringsplichten voor de rechter 
summier zijn, waardoor het bewijsrecht de rechter zeer vrijlaat bij de 
bewijsbeslissing. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1, heeft dat tot gevolg dat de 
rechterlijke overtuiging een grote rol speelt. De regelgeving dwingt niet af dat de 
rechterlijke overtuiging getoetst wordt aan rationele (toetsbare) maatstaven in de 
vorm van bewijsregels, waardoor het gevaar dreigt dat de overtuiging subjectief 
is.41 Cleiren stelt bijvoorbeeld dat rechters, wanneer zij het hebben over de 
rechterlijke overtuiging, veelal spreken in termen van intuïtie, fingerspitzengefühl, 
ervaring en praktische wijsheid. Verder noemt zij dat de rechter zich rekenschap 
moet geven dat hij mede beïnvloed wordt door niet-juridische factoren zoals 
relationele, psychologische, cognitieve en door karakter bepaalde omstandigheden, 
maar dat dit minder eenvoudig is dan het lijkt omdat ons stelsel van strafvordering 
de rechter daar niet toe oproept.42 Die invloed kan gevaarlijk zijn, omdat uit 
psychologisch onderzoek blijkt dat mensen bij het denken over bewijskwesties vaak 
in valkuilen vallen.43  

Een drietal opties die ervoor kunnen zorgen dat de rechterlijke overtuiging 
ingeperkt wordt en de rechter minder vatbaar is voor valkuilen in het denken, zal 
besproken worden in paragraaf 2.3.  

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de stelsels voor de bewijsbeslissing. Er 
bestaan namelijk verschillende soorten bewijsstelsels en om inzicht te krijgen in de 
problematiek omtrent het bewijsrecht is het nuttig om te weten welk stelsel 
Nederland hanteert.  

 
41 Zie voor meer informatie over de rechterlijke overtuiging paragraaf 2.2.3.  
42 Cleiren 2010, p. 262 en 266-267. 
43 Zie bijvoorbeeld Guthrie 2004, p. 42-28 en Weber & Johnson 2009, p. 53-85. Zie voor 
Nederlandse literatuur bijvoorbeeld De Keijser & Van Koppen 2007, p. 189-205, Rassin 
2007, Derksen 2010, p. 195, Rassin 2015, p, 5-10. Zie ook paragraaf 1.1.  
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Globaal zijn er twee stelsels voor de bewijsbeslissing van de rechter: het vrije stelsel 
en het wettelijke stelsel.44 Het vrije stelsel houdt in dat de rechter niet aan regels 
gebonden is, maar geheel vrij is in zijn keuze en waardering van bewijs. Bij het 
wettelijk stelsel zijn de bewijsmiddelen die gebruikt mogen worden limitatief 
opgesomd in de wet en moet voldaan zijn aan een bewijsminimum voordat 
overgegaan mag worden tot een bewezenverklaring. Bij het wettelijk stelsel kan 
vervolgens onderscheid gemaakt worden tussen een positief-wettelijk stelsel en een 
negatief-wettelijk stelsel.45 Bij een positief-wettelijk stelsel heeft de rechter de plicht 
om over te gaan tot een bewezenverklaring zodra er een bepaald aantal 
bewijsmiddelen is. Bij een negatief-wettelijk stelsel bestaat die plicht niet en hoeft 
de rechter niet over te gaan tot een bewezenverklaring op het moment dat voldaan 
is aan het bewijsminimum. De rechter moet daarnaast namelijk ook overtuigd zijn 
geraakt van het feit dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Als de 
rechter twijfelt moet hij vrijspreken (in dubio pro reo).46  
 
In paragraaf 2.3.2.1 zal ik betogen dat het voor de hand ligt om een strenge 
motiveringsplicht te eisen indien er weinig of geen bewijsregels zijn. Als er veel 
bewijsregels zijn (inclusief bewijsminima), dan hoeven de motiveringsplichten 
minder streng te zijn.  
 
Nederland kent een negatief-wettelijk stelsel, zoals op te maken is uit artikel 338 en 
artikel 339 Sv. Het Nederlandse stelsel kent weinig motiveringsplichten,47 maar 
daarnaast zijn er ook maar weinig bewijsregels. Bovendien wijst de praktijk uit dat 
er een zekere uitholling heeft plaatsgevonden van het wettelijk bewijsstelsel 
doordat de Hoge Raad geen hoge eisen stelt aan de invulling van de wettige 
bewijsminima en de wettige bewijsmiddelen daarnaast zo ruim worden uitgelegd 

 
44 Zie bijvoorbeeld Keulen & Knigge 2016.  
45 De wetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen het vrije stelsel en het wettelijke 
stelsel. Bij het wettelijke stelsel kan vervolgens een onderscheid gemaakt worden tussen 
een positief-wettelijk stelsel en een negatief-wettelijk stelsel. De wetgever heeft, nadat er 
vele discussies aan gewijd zijn, bewust gekozen voor het negatief-wettelijk stelsel. Zie 
kamerstukken II 1913/1914, 286, 3 (MvT), p. 132. Zie voor een uitgebreide bespreking en 
een meer volledige indeling bijvoorbeeld Nijboer 2011, paragraaf 1.6.4. Overigens bestaan 
deze stelsels niet in zuivere vorm, zie bijvoorbeeld Nijboer e.a. 2017, p. 48.   
46 Keulen & Knigge 2016, p. 486.  
47 Zie hiervoor met name paragraaf 2.2.2. 
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dat het meeste bewijsmateriaal bruikbaar is.48 Sterker nog, de eigen waarneming is 
een van de bewijsmiddelen. Daarmee is ieder voor menselijke waarneming vatbaar 
fenomeen toelaatbaar als bewijs. Dat maakt dat er in wezen gekozen is voor een 
combinatie van een vrij stelsel met een negatief-wettelijk stelsel en dat er van beide 
stelsels gekozen wordt voor het stelsel dat de minste waarborgen oplevert voor de 
verdachte. Ook de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 constateerde dat er een 
behoorlijke uitholling heeft plaatsgevonden van het Nederlands negatief-wettelijk 
bewijsstelsel en stelt het volgende: 
 
“De door het wettige bewijsstelsel als zodanig geboden waarborgen zijn derhalve 
afgestorven en bij andere strafvorderlijke voorzieningen weer tot leven gekomen. 
(…) De slotsom is dan ook dat het wettige bewijsstelsel in het strafproces geen 
positief te waarderen functies meer vervult.”  
 
De onderzoeksgroep stelt voor om over te stappen op een vrij bewijsstelsel, waarbij 
overigens de wettelijke bewijsminima wel behouden zouden blijven (maar 
vervangen worden door één algemeen minimum).49  
  
Gelet op het voorgaande kunnen twee (samenhangende) tekortkomingen in ons 
bewijsstelsel worden aangewezen:  

1. Er wordt al snel voldaan aan de bewijsminima. 
2. Er zijn weinig motiveringsplichten.  

 
De twee tekortkomingen tezamen leiden ertoe dat de rechterlijke overtuiging een 
grote rol speelt. In paragraaf 2.3 zullen drie opties besproken worden, waarbij de 
rol van de rechterlijke overtuiging ingeperkt wordt, gevolgd door een aantal 
aanbevelingen.  
 
 
 

 
48 Zie bijvoorbeeld Nijboer 2011, Dreissen 2007, p. 100 en Dubelaar 2014, p. 200. Hierover 
meer in paragraaf 2.2. 
49 Simmelink 1999, p. 406-407 en 452.  
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2.2 Relevante aspecten van het bewijsrecht  
 
In deze paragraaf worden de voor dit onderzoek relevante aspecten van het 
bewijsrecht besproken. Er wordt ingegaan op de bewijsminima, de 
motiveringsplichten en de rol van de rechterlijke overtuiging.  

 2.2.1 Bewijsminima 
 
Nederland heeft in theorie een negatief-wettelijk stelsel. Dat komt terug in de 
artikelen 338 Sv en 339 Sv. Uit artikel 338 Sv blijkt dat de rechter een bewijsbeslissing 
dient te nemen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. Als hij tot een 
bewezenverklaring komt, dan moet die steunen op wettige bewijsmiddelen. Artikel 
339 Sv geeft vervolgens een limitatieve opsomming van de bewijsmiddelen die als 
wettig aangemerkt worden. Dat zijn: de eigen waarneming van de rechter, de 
verklaringen van getuigen, de verklaringen van deskundigen, de verklaringen van 
verdachte en de schriftelijke bescheiden. Nadere eisen aan deze bewijsmiddelen 
worden genoemd in de artikelen 340 tot en met 344 Sv. Het onderscheid tussen de 
verschillende bewijsmiddelen is echter steeds minder duidelijk geworden.50 Dat 
heeft tot gevolg dat in beginsel alle voor het bewijs van de tenlastelegging 
redengevende feiten kunnen worden aangemerkt als een wettig bewijsmiddel en 
op die manier voor het bewijs kunnen worden gebezigd.51 Vooral de waarneming 
van de rechter is vervallen tot een vangnet. Alles wat de rechter waarneemt kan in 
beginsel tot bewijs gebezigd worden: videobeelden, bonnetjes, brieven, dagboeken, 
uitgeprinte facebookpagina’s enzovoorts kunnen aan de rechter overhandigd 
worden, waardoor de rechter het bewijs onder ogen krijgt en het daardoor gezien 
kan worden als een wettig bewijsmiddel.52 Simmelink stelt dat het bewijsmiddel 
‘eigen waarneming van de rechter’, de interpretatie van begrippen uit de 
omschrijvingen van de andere bewijsmiddelen en de auditu-rechtspraak ervoor 
zorgen dat dat het bewijsstelsel in wezen functioneert als een vrij bewijsstelsel.53 

 
50 Zie onder meer Dreissen 2007, p. 100.  
51 Zie ook Corstens 1995, p. 599-601, Knigge 1995, p. 381-382 en Groenhuijsen & Knigge 
1999, p. 410. 
52 Keulen & Knigge 2016, p. 488.  
53  Simmelink 1999, p. 406. 
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Simmelink staat niet alleen in die opvatting: diverse auteurs stellen dat Nederland 
in de praktijk een vrij stelsel kent.54 
 
De door Simmelink genoemde de-auditu-rechtspraak is afkomstig uit 1926. De 
Hoge Raad heeft toen, vlak na de invoering van het Wetboek van Strafvordering, 
een arrest gewezen waarin aanvaard werd dat het testimonium de auditu (oftewel 
een verklaring van ‘horen zeggen’) als wettig bewijsmiddel kan worden gebruikt.55 
Dat betekent bijvoorbeeld dat een getuige zijn verklaring niet meer op de 
terechtzitting hoeft af te leggen, maar dat een proces-verbaal van een ten overstaan 
van een opsporingsambtenaar of rechter-commissaris afgelegde verklaring direct 
als bewijs kan dienen. Hierdoor is nog maar zelden sprake van een mondelinge 
presentatie van het bewijs op de terechtzitting. De rechter gaat af op het dossier, 
waarbij de rechter afhankelijk is van de wijze van optekening van de 
opsporingsambtenaar of de rechter-commissaris. De rechter zal er dus vanuit 
moeten gaan dat de opsporingsambtenaar of de rechter-commissaris het juist heeft 
opgeschreven en dat hij het vervolgens op de juiste wijze interpreteert. De wetgever 
had echter de intentie dat de rechter zijn bewijsbeslissing zou nemen op grond van 
het bewijsmateriaal dat mondeling gepresenteerd zou worden op de zitting. De 
wetgever beoogde daarmee willekeurige of volledig subjectieve beslissingen van de 
strafrechter tegen te gaan.56 Het was de bedoeling dat de-auditu-verklaring een 
uitzondering zou zijn op de mondelinge bewijsvoering, maar het gebruik hiervan 
werd al gauw de standaardmethode.57 Hierdoor is het mondelinge en openbare 
karakter van het onderzoek ter terechtzitting grotendeels komen te vervallen.58 Het 
voorgaande is niet alleen een ondermijning van de bedoeling van de wetgever, 
maar het zorgt er ook voor dat de materiële waarheidsvinding in het gedrang komt. 
De rechters (en ook de procespartijen) worden daarmee immers sterk beperkt in 

 
54 Zie bijvoorbeeld Groenhuijsen & Knigge 1999, p. 438, Nijboer 2004, p. 492, Dreissen 2007, 
p. 358 en Dubelaar 2014, p. 200.  
55 Hoge Raad, 20 december 1926, NJ 1927, 85.  
56 Dreissen 2007, p. 55 en p. 100.  
57 Sterker nog, in de Contourennota, waarin de plannen naar aanleiding van het lopende 
grootschalige wetgevingstraject inzake de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering zijn neergelegd, komt naar voren dat de (concept)wetgever de-auditu-
rechtspraak wil codificeren, zie kamerstukken II 2015/2016, 29279, 278, p. 84.   
58 Dreissen 2007, p. 55 en 56.  
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hun mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de verklaring te toetsen.59 De 
getuige of deskundige wordt bij het gebruik van een dergelijke verklaring in 
beginsel niet ondervraagd op de terechtzitting en de rechters en de procespartijen 
ontberen daardoor de mogelijkheid om de getuige of deskundige zelf vragen te 
stellen of om verduidelijking te vragen.60  
 
In artikel 341 lid 4 Sv en in artikel 342 lid 2 Sv zijn wel de zogeheten unus-regels 
opgenomen, die betrekking hebben op de verklaring van de verdachte en de 
verklaring van de getuige. Deze regels houden in dat een bewezenverklaring niet 
enkel mag steunen op de verklaring van een verdachte of op de verklaring van één 
getuige. Over de verklaringen van deskundigen of de eigen waarneming van de 
rechter zwijgt de wet. De meeste auteurs gaan echter uit van de algemene eis van 
dubbele bevestiging, inhoudende dat de bewezenverklaring niet mag berusten op 
een enkel bewijsmiddel maar dat er altijd meerdere bronnen voorhanden moeten 
zijn.61 Een uitzondering hierop is de waarneming van de politie neergelegd in een 
proces-verbaal (artikel 344 lid 2 Sv). Echter, ook bij de unus-regels heeft de Hoge 
Raad het bewijsrecht uitgehold. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de 
verklaring ziet op de gehele tenlastelegging waardoor niet elk afzonderlijk deel van 
de tenlastelegging een dubbele bevestiging behoeft. Daarnaast heeft de Hoge Raad 
bepaald dat het tweede bewijsmiddel in bepaalde zaken niet redengevend hoeft te 
zijn voor de bewezenverklaring, maar wordt het voldoende geacht als dat 
redengevend is voor de betrouwbaarheid van ander bewijsmateriaal.62 Dat had 

 
59 Dreissen 2007, p. 55 en 61. Onder invloed van het EVRM zijn er wel enkele correcties op 
de-auditu-praktijk tot stand gekomen. Zie Dreissen 2007 p. 61-99.  
60 In beginsel omdat de rechter de mogelijkheid behoudt om getuigen en deskundigen op 
te roepen en partijen hiertoe een verzoek kunnen indienen.  
61 De Wilde 2009, p. 272 en 273 en Nijboer 2011, paragraaf 2.6.1. Zie anders de conclusie 
van Jörg onder Hoge Raad, 21 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8408. Zie ook 
Bleichrodt die stelt dat de eis van dubbele bevestiging niet uit het systeem kan worden 
afgeleid (Bleichrodt 2011, p. 12-13). Het voorgaande is ontleend aan Dubelaar 2014, p. 208. 
62 Zie Hoge Raad, 21 december 1976, ECLI:NL:HR:1976: AB5556: ‘het voorschrift van 
artikel 342, tweede lid, Sv betreft de tenlastelegging in haar geheel en niet een onderdeel 
daarvan’. Met redengevend wordt volgens de Hoge Raad bedoeld: feiten en 
omstandigheden die de rechter direct ten grondslag legt aan de bewezenverklaring. 
Daartoe behoren ook de feiten waarop de rechter zich beroept bij de verwerping van een 
Meer en Vaart- verweer, maar niet de feiten of omstandigheden die de rechter ten 
grondslag legt aan een weerlegging van verweren inzake de betrouwbaarheid van 
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bijvoorbeeld tot gevolg dat een rechter tot een veroordeling kan overgaan op grond 
van de getuigenverklaring van het slachtoffer in combinatie met een minieme 
hoeveelheid steunbewijs.63 In 2009 heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan 
waarin de bewijsminimumregel van artikel 342 lid 2 Sv lijkt te zijn aangescherpt.64 
De Hoge Raad heeft in die uitspraken geoordeeld dat er naast de verklaring van de 
getuige nog een tweede bewijsgrond moet worden gebezigd die voldoende steun 
geeft aan de verklaring. Hoe rechters dat precies moeten opvatten blijft echter in het 
midden. De Hoge Raad stelt namelijk dat de vraag of aan de bewijsminimumregel 
is voldaan zich niet in algemene zin laat beantwoorden, maar een beoordeling vergt 
van het concrete geval. De Hoge Raad kan daaromtrent slechts tot op zekere hoogte 
duidelijkheid verschaffen door het beslissen van concrete gevallen.65 De rechter kan 
daardoor zelf invullen wat hij verstaat onder ‘voldoende steun’. De Hoge Raad 
heeft vaak niet de mogelijkheid om dat oordeel te toetsen nu dat veelal een feitelijke 
beslissing zal zijn. 

Niet alleen kent ons bewijsstelsel een beperkt aantal bewijsminima, maar ook kan 
gemakkelijk aan die bewijsminima worden voldaan. Het bewijsrecht kent alleen 
regels die zien op de rechtmatigheid van het bewijs en niet op de betrouwbaarheid 
van het bewijs. Bij de rechtmatigheid van bewijs gaat het om de vraag of bij de 
verkrijging en verwerking bepaalde regels gevolgd zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld 

 
bepaalde bewijsmiddelen of aan de verwerping van een verweer dat het bewijsmateriaal 
onrechtmatig is verkregen. Zie ook Hoge Raad, 23 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5851 
en ECLI:NL:HR:2007:BA5858. Ook tegenwoordig lijkt men van voorgaande uit te gaan, zie 
hoofdstuk 5 paragraaf 5.3.2.4.  
63 Nijboer 2000, p. 247 en Dreissen 2007, p. 92. Ook de bewijsmiddelen die vallen onder de 
categorie ‘overige schriftelijke bescheiden’ hoeven slechts zeer summier bevestigd te 
worden waardoor ook dat zorgt voor een bewijsminimum dat nauwelijks nog enige 
waarde heeft, zie ook Dreissen 2007, p. 93-94.  
64 Hoge Raad, 30 juni 2009, NJ 2009, 495 en Hoge Raad, 30 juni 2009, NJ 2009, 496 m.nt. 
Borgers. Het is de vraag of de bewijsminimumregel daadwerkelijk is aangescherpt.  Zie 
bijvoorbeeld Aben die zich daar kritisch over uitlaat: “Ofschoon de Hoge Raad zich van 
meet af aan niet al te ambitieus opstelt en met zijn jurisprudentie over dit stokoude 
bewijsminimum geen te hooggespannen verwachtingen heeft willen wekken, moeten we 
in retrospect en met het oog op bijvoorbeeld Hoge Raad, 12 november 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:1158 (betreffende seksueel misbruik van een negenjarig meisje) 
concluderen dat de waarborgfunctie van de unus-testisregel buitengewoon bescheiden is 
gebleven.” Zie Aben 2014, p. 86. 
65 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 26 januari 2010, ECLI:NL:PHR:2010: BK2094, r.o. 3.3.  
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gedacht worden aan regels voor de doorzoeking van een woning. Zo mag een 
doorzoeking van een woning pas plaatsvinden als voldaan is aan bepaalde 
voorwaarden in de wet. Als de doorzoeking desondanks toch plaatsvindt, dan heeft 
dat tot gevolg dat het gevonden bewijs onrechtmatig verkregen is.  

Bij de betrouwbaarheid van het bewijs gaat het om de inhoud van het bewijsmiddel 
in relatie tot de te bewijzen of bewezen feiten.66 Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de vraag hoeveel waarde een rechter kan hechten aan het specifieke 
bewijsmiddel (zoals de verklaring van een getuige).67 Volgens vaste jurisprudentie 
is de rechter ‘binnen de grenzen van de wet’ vrij in de waardering van het 
bewijsmateriaal.68 In combinatie met een beperkt aantal bewijsminima leidt dat 
ertoe dat de strafrechter een grote vrijheid heeft bij de vaststelling en uitleg van de 
feiten. Dat betekent dat ons stelsel in de praktijk inderdaad bijna een vrij stelsel is.69 
Wel lijkt er een verschuiving plaats te vinden, waarbij van de rechter steeds meer 
wordt verwacht dat hij verantwoording aflegt. In dat kader bezien is de rechter dus 
minder vrij en wordt van de rechter verwacht dat hij laat zien waarom het 
verantwoord is om zijn oordeel te baseren op het gebruikte bewijsmateriaal.70 

 2.2.2 Motiveringsplichten 
 
Een rechter dient zijn beslissing te motiveren. Het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) heeft bepaald dat de waarborg van een eerlijk proces in het 
gedrang komt op het moment dat de rechter niet op een heldere manier aangeeft 
welke elementen doorslaggevend zijn voor zijn overtuiging. Het EHRM noemt dat 
de verdachte uit de motivering moet kunnen opmaken of de rechter zorgvuldig 
heeft geoordeeld en of het nodig is om rechtsmiddelen tegen diens beslissing aan te 
wenden.71 De motivering van de beslissing van de rechter is dus essentieel, maar 
het Nederlandse stelsel kent zoals gezegd weinig waarborgen voor die motivering. 

 
66 Dubelaar 2009, p. 93.  
67 De genoemde gevallen in artikel 360 lid 1 Sv vormen hierop een uitzondering. 
68 Keulen & Knigge 2016, p. 493. 
69 Zie bijvoorbeeld Nijboer 2004, p. 493 en Dreissen 2007, p. 100-101. In paragraaf 2.2.3 
wordt dieper ingegaan op de rechterlijke overtuiging.  
70 Keulen & Knigge, p. 492-493. 
71 EHRM, 16 december 1992 (Hadjianastassiou t/Griekenland), A 252, lid 33: “les juges 
doivent […] indiquer avec une claret suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent.” 
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Bovendien bestaat zelfs de mogelijkheid tot het wijzen van een verkort vonnis en 
dat is een mogelijkheid waar rechters veelvuldig gebruik van maken.72 In paragraaf 
2.2.2.2 zal het verkorte vonnis uitgebreider worden besproken. 

Dat het strafvorderlijk motiveringsmodel tekortschoot was een van de redenen  
voor invoering van het Project Promis.73 Ook vond in 2005 een wetswijziging plaats 
waarbij de plicht tot motivering van een aantal bewijsverweren werd vastgelegd in 
de wet. Daarnaast werd ook de zinsnede ‘het vonnis geeft, indien de beslissing 
afwijkt van door de verdachte dan wel de officier van justitie uitdrukkelijk 
onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die daartoe hebben 
geleid’ toegevoegd aan artikel 359 lid 2 Sv. Dat heeft tot gevolg dat bewijsverweren 
(in beginsel) niet meer impliciet weerlegd kunnen worden door te verwijzen naar 
de bewezenverklaring. De rechter moet expliciet op het bewijsverweer ingaan. In 
paragraaf 2.2.2.3 zal de weerlegging van bewijsverweren uitgebreider besproken 
worden. Artikel 359 lid 3 Sv is ook gewijzigd. Dat artikellid zal besproken worden 
in de volgende (sub)paragraaf. 

2.2.2.1 Artikel 359 lid 3 Strafvordering  
De wetgever beoogde met de invoering van artikel 359 lid 3 Sv te bewerkstelligen 
dat de rechter in het vonnis zijn logische gedachtegang kenbaar maakt (wat leidt de 
rechter waaruit af).74 In dit artikellid is de motiveringseis opgenomen dat de inhoud 
van de bewijsmiddelen opgenomen moet worden in het vonnis. Het doel hiervan 
was om controle op de wettigheid van de gebezigde bewijsmiddelen en de 
redengevendheid en genoegzaamheid van de daarin opgenomen feiten mogelijk te 
maken. Daarnaast heeft de verdachte hierdoor de mogelijkheid om kennis te nemen 
van het hem belastende materiaal.75 Er wordt voldaan aan de eis van artikel 359 lid 
3 Sv zodra de inhoud van de bewijsmiddelen zoals die in het vonnis is opgenomen 

 
72 Corstens 2018, p. 891. Zie Mevis 1992, p. 21 en noot Mevis onder Hoge Raad, 24 mei 
2005, NJ 2006, 433. Deze praktijk is voorzien van een wettelijke basis. Artikel 365a Sv 
bepaalt namelijk dat, zolang geen gewoon rechtsmiddel is aangewend, volstaan kan 
worden met het wijzen van een verkort vonnis. In paragraaf 2.2.2.2 wordt dieper ingegaan 
op het verkorte vonnis. 
73 Nu er geen wettelijke verplichting is om gebruik te maken van het Promismodel, zal dat 
model niet in dit hoofdstuk besproken worden. Wel zal het project besproken worden in 
hoofdstuk 5.  
74 Dreissen 2007, p. 426.  
75 Dreissen 2007, p. 163. 
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redengevend is. In de Promis-uitspraken werd die werkwijze veralgemeniseerd. De 
Hoge Raad heeft daarmee ingestemd met daarbij de waarschuwing dat de rechter 
onderscheid moet maken tussen enerzijds redengevende feiten en omstandigheden 
en anderzijds gevolgtrekkingen.76 In sommige gevallen is wel een nadere toelichting 
vereist. De nadere toelichting is onder meer vereist bij een Meer en Vaart-verweer, 
een dakdekkersverweer, bewijsconstructies waarin het zwijgen dan wel het liegen 
van de verdachte voor het bewijs gebezigd wordt en het gebruik van 
schakelbewijs.77 Ondanks de eis van een nadere toelichting volstaat de feitenrechter 

 
76 Corstens 2018, p. 893. 
77 Een Meer en Vaart- verweer kenmerkt zich door een verklaring van de verdachte over 
hetgeen hem wordt verweten, die door de gebezigde bewijsmiddelen in het vonnis niet 
worden weerlegd, terwijl uit de alternatieve lezing van de verdachte geen 
bewezenverklaring kan volgen. Het verweer is dan strijdig met de bewezenverklaring 
maar niet met de bewijsmiddelen, zodat er een ‘gat’ in de bewezenverklaring zit. Zie ook 
Meijer & Emmelkamp 2007. Een dakdekkersverweer is eigenlijk een verkapt 
kwalificatieverweer. Bij een dergelijk verweer legt de verdachte een wetsterm anders uit 
dan in de tenlastelegging is gebeurd. Het gaat om de betekenis van een term in de 
tenlastelegging die aan de wet is ontleend. De verdachte vecht aan dat zijn gedraging 
onder die term valt. Zie ook Corstens 2008, p. 724. De verdachte kan een beroep doen op 
zijn zwijgplicht (zie onder meer artikel 29 lid 2 Sv) en dat mag nooit in een bewijsmiddel 
tegen de verdachte worden vertaald. Zie de standaardjurisprudentie Hoge Raad, 19 
november 1998, ECLI:NL:HR:1998: ZC9312; Hoge Raad, 15 juni 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AO9639; Hoge Raad, 5 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7372 zoals 
aangehaald door A-G Spronken in ECLI:NL:PHR:2014:1542. Echter, het zwijgen kan wel 
ten nadele van de verdachte worden gebruikt. Zo kunnen feiten die niet door de verdachte 
worden tegengesproken of weerlegd voor waar worden gehouden en wanneer de 
verdachte weigert om vragen van de rechter te beantwoorden kan de rechter dat gegeven 
gebruiken bij de verwerping van het verweer van verdachte. Ook kan de rechter het 
zwijgen in zijn bewijsoverwegingen betrekken wanneer een verdachte geen redelijke 
verklaring voor belastende omstandigheden geeft. Daarnaast kan een kennelijk 
leugenachtige verklaring van verdachte, die gebruikt is ter bemanteling van de waarheid, 
gebruikt worden als bewijs tegen verdachte. Zie voor standaardjurisprudentie 
hieromtrent; Hoge Raad, 6 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3461, Hoge Raad, 24 mei 
2005, ECLI:NL:2005:AT2897, Hoge Raad, 19 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8873. Tot 
slot wordt van schakelbewijs gesproken wanneer de rechter het bewijs van het ten laste 
gelegde feit mede aanneemt op grond een ander, soortgelijk feit dat de verdachte heeft 
begaan.  Verder heeft de Hoge Raad op deelgebieden soms nog wel wat aanvullende 
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in dergelijke gevallen regelmatig met standaardformuleringen.78 Door het gebruik 
van standaardformuleringen is niet te zien waarom de rechter het bewijs 
redengevend vindt. Het was de bedoeling dat artikel 359 lid 3 Sv het wettelijke 
uitgangspunt zou zijn, maar uit efficiëntie-overwegingen is dat veelal de 
uitzondering geworden.79 Een voorbeeld van een dergelijke efficiëntie-overweging 
is de mogelijkheid voor de rechter tot het schrijven van een verkort vonnis, zolang 
er geen rechtsmiddel is ingesteld. Die mogelijkheid is uiteindelijk wettelijk 
vastgelegd in artikel 365a Sv, nadat dit sinds jaar en dag de praktijk was80 De 
invoering van Promis (in 2004) lijkt te leiden tot een andere tendens, nu het 
uitgangspunt van Promis is dat er geen verkort vonnis gewezen wordt en er steeds 
vaker gemotiveerd wordt volgens de Promiswerkwijze.81 

In 2005 werd artikel 359 lid 3 Sv omtrent de bekennende verdachte gewijzigd. In het 
geval van een bekennende verdachte mag in het schriftelijke vonnis worden 
volstaan met een verwijzing naar de verklaringen en de schriftelijke bescheiden. 
Een opgave van de bewijsmiddelen volstaat en de inhoud van de bewijsmiddelen 
hoeft niet te worden vermeld als de verdachte nadien niet anders heeft verklaard of 
als hij of zijn raadsman geen vrijspraak heeft bepleit.82 Die wijziging kwam voort 
uit het streven om de strafrechtspleging efficiënter te laten verlopen. Volgens de 
minister is het volledig uitwerken van het vonnis een tijdrovende kwestie en in het 
geval van een bekennende verdachte niet noodzakelijk:  

“Indien de verdachte het tenlastegelegde feit ter terechtzitting bekent, is 
onderbouwing van de bewezenverklaring met uitgewerkte bewijsmiddelen 
gewoonlijk niet noodzakelijk om deze beslissing inzichtelijk te maken voor de 

 
motiveringseisen, zoals bijvoorbeeld bij witwassen (zie Hoge Raad, 8 januari 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:BX4449, ECLI:NL:HR:2013:BX4585, ECLI:NL:HR:2013:BX4605, 
ECLI:NL:HR:2013:BX6909 en ECLI:NL:HR:2013:BX6910).  
78 Dreissen 2007, p. 216. 
79 Dreissen 2007, p. 163-164.  
80 Corstens 2018, p. 891.  
81 Corstens 2018, p. 893 en Jaarverslag Raad voor de rechtspraak 2018, p. 64. Zie ook 
paragraaf 2.2.2.2 en hoofdstuk 5 van deze dissertatie. 
82 Voorgaande is overigens alleen van belang indien de bekennende verdachte een 
rechtsmiddel heeft ingesteld. In een ander geval kan namelijk volstaan worden met een 
verkort vonnis, waarin de opgave van de bewijsmiddelen mag ontbreken. 
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verdachte, het openbaar ministerie, eventuele slachtoffers en de samenleving. De 
bewezenverklaring spreekt in dat geval min of meer vanzelf.”83  

Ook als de verdachte tijdens het vooronderzoek een bekentenis aflegt, heeft de 
rechter de mogelijkheid om te volstaan met de opgave van de bewijsmiddelen. Dat 
is slechts anders als de verdachte nadien anders heeft verklaard of als hij of zijn 
raadsman vrijspraak heeft bepleit.84 Een ander punt is dat de bekentenis niet 
volledig hoeft te zijn. Op het moment dat de verdachte slechts een deel van het ten 
laste gelegde feit bekent, kan bij dat gedeelte worden volstaan met een verwijzing 
naar de bewijsmiddelen.85  

Er zijn meerdere redenen waarom dat problematisch is,86 maar de belangrijkste 
twee zijn dat het gissen blijft wat de redenering van de rechter is geweest, nu hij die 
niet hoeft te expliciteren, en dat veel waarde gehecht wordt aan de bekentenis als 
bewijsmiddel terwijl het maar de vraag is of dat terecht is. Onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat verdachten (om welke reden dan ook) soms valse bekentenissen 
afleggen en dat de waarde van een bekentenis daarmee betrekkelijk is.87 Zo heeft 
Van den Emster onder meer voorgesteld dat bekentenissen, in het bijzonder 
bekentenissen die daarna zijn ingetrokken, met grote behoedzaamheid gebruikt 
dienen te worden bij bewijs. Verder pleit Van den Emster ervoor dat het mogelijk 
moet zijn dat de bekentenis bij ernstige zaken, zoals de Schiedammer Parkmoord, 
wordt opgenomen op video zodat de rechter zelf kan beoordelen op welke wijze de 
bekentenis is afgelegd.88 Sommige rechtspsychologen bepleiten zelfs de bekentenis 
als bewijsmiddel te schrappen uit het strafproces vanwege de daaraan klevende 

 
83 Kamerstukken II 2003-2004, 29255, nr. 3, p. 4.  
84 Dreissen 2007, p. 152. 
85 Dreissen 2007, p. 150. De bekentenis moet overigens wel duidelijk en ondubbelzinnig 
zijn. Zie Hoge Raad, 26 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX5776. Zie ook de conclusie 
van A-G Spronken, ECLI:NL:PHR:2014:473, bij Hoge Raad, 1 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:473.   
86 Zie hiervoor bijvoorbeeld Dreissen 2007, p. 153-157. 
87 Zie bijvoorbeeld Kassin & Kiechel 1996, p. 125-128 en meer recent Kassin 2017, p. 1-11. 
Dat geldt ook voor de Nederlandse rechtspraktijk, zie bijvoorbeeld Israëls & Horselenberg 
2010, p. 765-784. Zie verder ook Horselenberg, Merckelbach, & Josephs 2003, p. 1-8, 
Nijboer 2003, p. 105-120, Crombag e.a. 2005 en Rassin 2013, p. 202-208.  
88 Van den Emster 2005, 293-295. Van den Emster was op het moment dat de Schiedammer 
Parkmoord behandeld werd door de rechtbank Rotterdam, president van deze rechtbank. 
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risico’s.89 In Nederland is een aantal (grote) rechterlijke dwalingen geweest, 
waaronder de zaak Ina Post, de Schiedammer Parkmoord en de Puttense 
moordzaak, waarbij verdachten in eerste instantie een bekentenis hebben afgelegd, 
die later vals bleek.90  

Terecht stelt Schalken dat het hanteren van een bekentenis van een verdachte niet 
erg is indien daarmee zinnige tijdwinst wordt geboekt in doorsneezaken. Echter, 
van zinnige tijdswinst is lang niet altijd sprake nu de discussie over de vraag of en 
wat de verdachte al dan niet bekend heeft soms meer tijd kost dan het simpelweg 
uitwerken van de bewijsmiddelen.91 De maatregel is ontstaan uit 
efficiencyoverwegingen maar heeft, nog afgezien van allerlei andere nadelen, niet 
het gewenste gevolg. Ook wordt artikel 359 lid 3 Sv, dat gaat over de bekennende 
verdachte, niet alleen gebruikt in doorsnee zaken maar tevens in zware zaken met 
veel maatschappelijke aandacht. Schalken zegt daarover: “[i]n deze tijd waarin het 
maatschappelijk belang van inzicht in rechterlijke overwegingen zo wordt 
benadrukt, is het bijna beschamend om te lezen hoe juristen zich druk maken over 
de vraag wat een verdachte in zo’n ernstige zaak precies heeft bekend, niet om op 
basis daarvan de bewijsconstructie zorgvuldig uit te werken, neen, integendeel, 
juist om te bereiken dat niet te hoeven doen.”92 Een bekentenis telt als een wettig 
bewijsmiddel, waardoor nog maar een kleine hoeveelheid steunbewijs nodig is om 
te voldoen aan het bewijsminimum. In combinatie met de betrekkelijke waarde van 
bekentenissen en met de geringe omvang van de motiveringsplicht in geval van een 
bekentenis, maakt dit dat de verdachte in deze situaties niet goed beschermd wordt.   

Geconcludeerd kan worden dat artikel 359 lid 3 Sv weinig toevoegt aan de 
motiveringsplicht van de rechter, en nog minder als sprake is van een bekennende 
verdachte.  

 
89 Zie bijvoorbeeld Wagenaar 2006, p. 219-220.  
90 Verderop in deze dissertatie zal worden teruggekomen op rechterlijke dwalingen en zal 
ook verder uitgelegd worden waarom het gevaarlijk kan zijn om veel waarde te hechten 
aan een bekentenis.  
91 Hoge Raad, 18 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1146, NJ 2006, 645. Noot Schalken. 
92 Hoge Raad, 18 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1146, NJ 2006, 645. Noot Schalken. 



42   |   Hoofdstuk 2
 
 

 

2.2.2.2 Verkort vonnis 
Hoewel het niet expliciet is vastgelegd in de wet, moet de meervoudige kamer 
binnen veertien dagen na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting uitspraak 
doen, waarbij de uitspraak tevens vervat moet worden in een schriftelijk vonnis.93 
Sinds 1996 bestaat de wettelijke mogelijkheid tot het wijzen van een verkort vonnis 
(waaronder begrepen het verkorte arrest), waarbij het verkorte vonnis de status 
heeft van een volwaardig processtuk.94 Voor de rechtbanken is dat vastgelegd in 
artikel 365a Sv en voor de gerechtshoven is dit artikel van overeenkomstige 
toepassing verklaard in artikel 415 lid 1 Sv. In de praktijk was dat al geruime tijd de 
gangbare wijze omdat rechters gebruik maakten van kop-staartvonnissen.95 Door 
de invoering van artikel 365a Sv kregen de kop-staart vonnissen een wettelijke basis 
en werd een dergelijk vonnis een verkort vonnis genoemd. De definitie van het 
verkorte vonnis in zijn huidige vorm wordt gegeven in artikel 138b Sv96 en komt 
erop neer dat een verkort vonnis gezien moet worden als een schriftelijk vonnis 
waarin de inhoud van de bewijsmiddelen mag ontbreken en waarbij in het geval 
van een bekennende verdachte zelfs de opgave van de bewijsmiddelen mag 
ontbreken. Zolang er geen gewoon rechtsmiddel tegen het vonnis aangewend 
wordt, kan, zoals neergelegd in artikel 365a Sv, worden volstaan met het verkorte 
vonnis. Op grond van artikel 365c Sv kan de officier van justitie nog wel een 
vordering indienen en kan de verdachte of diens raadsman een verzoek indienen 
om toch de beschikking te krijgen over een volledig uitgewerkt vonnis zonder een 
rechtsmiddel te hoeven instellen.   

 
93 Dat kan -a contrario- uit de specifieke regeling van het mondelinge vonnis voor 
alleensprekende rechters worden afgeleid, zie Dreissen 2007 p. 120. 
94 Zie Tekst & Commentaar Strafvordering; commentaar op artikel 365a Sv onder 
aantekening 2 en de Wet van 26 september 1996 tot wijziging van de bepalingen uit het 
Wetboek van Strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het 
vonnis (Stb.1996, 487); inwerkingtreding 1 november 1996 (Stb. 1996, 521). Overigens mag 
niet alleen het vonnis worden verkort, maar hoeft ook het proces-verbaal van de zitting 
niet volledig uitgewerkt te worden.   
95 Corstens 2018, 891. Overigens accepteerde de Hoge Raad de kop-staartpraktijk bij de 
vonnissen van de rechtbanken, maar oordeelde de Hoge Raad dat de arresten van de 
hoven wel volledig uitgewerkt moesten worden. Zie Dreissen 2007 p. 121.  
96 Deze wet is gewijzigd bij de Wet van 10 november 2004 (aanpassing eisen motivering 
bewezenverklaring bekennende verdachten), Stb. 2004, 580 (inwerkingtreding 1 januari 
2005 Stb, 2004, 641) 
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Een verkort vonnis geeft weinig inzicht in de redenering van de rechter. Dat heeft 
tot gevolg dat bij een dergelijk vonnis de feitelijke grondslag voor de 
bewezenverklaring ontbreekt.97 Maar ook bij een regulier vonnis en een bekennende 
verdachte gelden er maar weinig eisen voor de rechter. Als de verdachte nadien niet 
anders heeft verklaard of als zijn raadsman geen vrijspraak heeft bepleit, dan hoeft 
de inhoud van de bewijsmiddelen niet eens te worden vermeld (zie artikel 359 lid 3 
Sv). De rechter is overigens bevoegd om een volledig uitgewerkt vonnis te wijzen. 
De invoering van het project Promis draagt in positieve zin bij aan het wijzen van 
een volledig uitgewerkt vonnis door de rechter.98 Zo hebben de rechtbanken in 2018 
bijvoorbeeld 78% van hun vonnissen opgesteld volgens de Promismethode. Zoals 
eerder genoemd, is het uitgangspunt bij Promis dat er geen verkort vonnis wordt 
gewezen dat nadien, bij het instellen van een rechtsmiddel, nog een uitwerking 
behoeft.99    

2.2.2.3 Weerlegging van bewijsverweren 
Sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering in 1926 was de rechter niet 
verplicht om te reageren op bewijsverweren. Sindsdien heeft de Hoge Raad echter 
een aantal specifieke bewijsverweren erkend. De feitenrechter moet uitdrukkelijk 
en gemotiveerd te beslissen omtrent die bewijsverweren. Hieronder valt onder 
meer het verweer aangaande de onrechtmatige verkrijging van bewijsmateriaal, het 
verweer tegen het gebruik van anonieme getuigenverklaringen en de 
betrouwbaarheidsverweren. Die bewijsverweren zijn ondertussen opgenomen in 
de wet en hiervoor geldt nu een wettelijke responsieplicht. Daarnaast zijn er nog 
twee andere bewijsverweren waarbij de Hoge Raad bepaald heeft dat hieromtrent 
uitdrukkelijk en gemotiveerd beslist moet worden, namelijk het Meer en Vaart-
verweer en het dakdekkers-verweer. Die zijn echter niet in de wet opgenomen. De 
gemeenschappelijke deler van die bewijsverweren is dat er twijfels geuit worden 
over de juistheid van de bewezenverklaring en die twijfels niet worden 
weggenomen door de bewijsmiddelen.100 

Een grote verandering heeft betrekking op uitdrukkelijk onderbouwde 
standpunten. Sinds 1 januari 2005 geldt namelijk een responsieplicht voor 

 
97 Dreissen 2007, p. 126.  
98 Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over Promis.  
99 Corstens 2018, p. 893. Promis wordt besproken in hoofdstuk 5. 
100 Corstens 2018, p. 898, die zelf verwijst naar Haak 1996, p. 990.  
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uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. Die responsieplicht is expliciet 
opgenomen in artikel 359 lid 2 Sv. Zodra sprake is van een onderbouwd standpunt 
en de rechter hiervan afwijkt, geldt voor de rechter dus een extra motiveringsplicht. 
De invoering van die responsieplicht lijkt (in ieder geval theoretisch) een stap in de 
goede richting te zijn. Er zijn echter wel enige punten te noemen die daar afbreuk 
aan doen. Het ingenomen standpunt moet duidelijk, door argumenten geschraagd 
en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van een rechter naar 
voren gebracht worden. De Hoge Raad geeft daarnaast de volgende uitzonderingen 
op de responsieplicht bij een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt:101 

- Als sprake is van een verkort vonnis, dan hoeft een uitdrukkelijk 
onderbouwd standpunt niet gemotiveerd weerlegd te worden zolang niet 
gevraagd is om een aanvulling.102  

- Niet ieder ter terechtzitting ingenomen standpunt bij niet-aanvaarding 
noopt tot een nadere motivering. 

- De situatie kan zich voordoen dat de uitspraak voldoende gegevens bevat, 
bijvoorbeeld in de gebezigde, voor de verwerping van het standpunt 
relevante bewijsmiddelen en/of in een aanvullende bewijsmotivering, 
waarin die nadere motivering besloten ligt. 

- Het ontbreken van een uitdrukkelijke weerlegging hoeft - mede in het licht 
van het verhandelde ter terechtzitting, waaronder begrepen hetgeen door of 
namens de verdachte en het openbaar ministerie over en weer naar voren is 
gebracht - geen afbreuk te doen aan de toereikendheid en begrijpelijkheid 
van de motivering van de uitspraak. 

- Als de rechter heeft verzuimd een nadere motivering in zijn uitspraak op te 
nemen, dan kan dat verzuim van zo ondergeschikte betekenis zijn dat het 
niet tot nietigheid leidt.  

- De motiveringsplicht geldt slechts bij de niet-aanvaarding van een ter 
terechtzitting ingenomen en uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en gaat 
bovendien niet zo ver dat bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk 
onderbouwd standpunt op ieder detail van de argumentatie moet worden 
ingegaan.  

 
101 Zie Hoge Raad, 11 april 2006, ECLI NL:HR:2006:AU9130 (hennepkwekerij).  
102 Hoge Raad, 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, r.o. 3.8.3. 
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- De motiveringsplicht geldt niet als in de einduitspraak niet wezenlijk wordt 
afgeweken van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt en is daarnaast 
afhankelijk van de aard van het onderwerp en de mate waarin wordt 
afgeweken van het ingenomen standpunt. Zo kan bij afwijking van een 
‘uitdrukkelijk onderbouwd standpunt’ van het Openbaar Ministerie of van 
de verdediging met een beperktere motivering worden volstaan, als de 
afwijking slechts een onderdeel en niet de gehele tenlastelegging betreft.  

Er liggen dus enige obstakels voordat een verweer als een uitdrukkelijk 
onderbouwd standpunt bestempeld wordt en vooral voordat het daadwerkelijk 
leidt tot een extra motiveringsplicht voor de rechter.  

Verder is het de vraag aan welke vereisten de motiveringsplicht van de rechter moet 
voldoen bij weerlegging van het gevoerde verweer. Daar lijken maar weinig regels 
voor te bestaan. De weerlegging van het gevoerde verweer wordt in cassatie op 
begrijpelijkheid getoetst. De vraag is hoe ver die toetsing gaat en wanneer de 
motivering als begrijpelijk aangemerkt wordt. Knigge brengt die vraag naar voren. 
Hij vraagt zich af of het voldoende is dat de feitenrechter expliciteert waarom hij 
van het standpunt van de verdediging is afgeweken of dat de argumentatie ook 
hout moet snijden. Hij stelt dat aangenomen mag worden dat tenminste vereist is 
dat de aangedragen argumenten rationeel zijn en vraagt of er niet meer zou moeten 
worden geëist. Vervolgens merkt Knigge op dat het zinvol kan zijn om criteria te 
ontwikkelen die aangeven in welke zaken een serieuze invulling van de 
motiveringseis gewenst is.103  

Het verplicht moeten weerleggen van bewijsverweren (mits voldaan wordt aan 
bepaalde vereisten) lijkt dus op papier een flinke verbetering te zijn. In de praktijk 
valt dat echter tegen omdat er geen eisen worden gesteld aan de invulling van de 
motivering en de motivering daarnaast in cassatie niet inhoudelijk kan worden 
getoetst. 

 

 
103 Conclusie A-G Knigge, ECLI:PHR:2014:408, r.o. 5.5. en 5.6, bij arrest Hoge Raad, 1 april 
2014, ECLI:NL:HR:2014:408.  
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2.2.3 Rechterlijke overtuiging 
 
Nu al snel voldaan kan worden aan de bewijsminima, komt veel af te hangen van 
de overtuiging van de rechter. Dat de rechter overtuigd moet zijn dat verdachte het 
ten laste gelegde feit heeft begaan, voordat hij tot een veroordeling mag overgaan, 
is vastgelegd in artikel 338 Sv: 
 
“Het bewijs dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door den 
rechter slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de 
terechtzitting door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft 
bekomen.” 

Er zijn geen regels die gaan over het invullen of verantwoorden van die overtuiging. 
De Nederlandse rechter hoeft dus in beginsel niet uit te leggen waar hij zijn 
overtuiging op gebaseerd heeft. Dat betekent dat we in dat geval niet weten hoe 
weloverwogen de overtuiging van de rechter is geweest over de schuld van 
verdachte. 
 
De term overtuiging kent niet altijd eenzelfde betekenis. Globaal gezien kan er een 
onderscheid gemaakt worden tussen stelsels waarin het overtuigingsbegrip 
subjectief wordt ingevuld (conviction intime) en stelsels waarin aan het begrip 
overtuiging een geobjectiveerde betekenis wordt toegekend (conviction raisonnée). 104  
In de memorie van toelichting van ons huidige Wetboek van Strafvordering wordt 
de conviction intime als volgt omschreven:  
 

‘’Ten slotte zij nog melding gemaakt van het z.g. stelsel der bloot gemoedelijke 
overtuiging (conviction intime), waarbij het bestaan van objectieve bewijsregelen 
geloochend wordt en alles uitsluitend op de subjectieve overtuiging van den rechter 
aankomt. Deze is daarbij niet verplicht rekenschap te geven van de gronden, waarop 
die overtuiging rust. Deze leer wordt in Frankrijk door de rechtspraak bij de jury 
toegepast’.105  
 

 
104 Zie Bloemberg 2019, p. 60-72 voor een historische beschouwing over deze twee stelsels. 
Zie ook Bloemberg 2020 voor een meer uitvoerige analyse. 
105 Kamerstukken II 1913/1914, 286, 3 (MvT). 
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De conviction raisonnée wordt als volgt beschreven: 
 

 ‘(…), welke met volkomen erkenning van het bestaan van objectieve bewijsregelen 
waar de rechter om eene veroordeling uit te spreken de overtuiging moet hebben 
verkregen, dat de uit de bewijsmiddelen gebleken feiten de gevolgtrekking wettigen 
dat het bewijs geleverd is, die bewijsregelen niet in de wet wil zien opgenomen, maar 
aan de wetenschappelijke opvatting van den rechter wil overlaten’.106  

 
 De conviction intime is een stelsel dat kenmerkend is voor de juryrechtspraak.107 Van 
een lekenjury wordt niet verwacht dat deze zijn beslissing verantwoordt dan wel 
onderbouwt; leden van de jury hoeven enkel aan te geven of zij de verdachte wel of 
niet schuldig achten waarbij de overtuiging een persoonlijke overtuiging mag zijn. 
De overtuiging alléén volstaat.108. Echter, de twee interpretaties van het begrip 
overtuiging, de conviction intime en de conviction raisonnée zijn in de praktijk niet 
strikt gescheiden. Zo is er op 21 december 2009 in België een motiveringsplicht 
ingevoerd voor de jury. Die plicht is ingevoerd naar aanleiding van het Taxquet 
arrest. In dit arrest oordeelde het EHRM dat artikel 6 EVRM geschonden werd, 
omdat voor de veroordeelde niet voldoende duidelijk was waarom hij veroordeeld 
werd. Dat hoefde destijds ook niet. België kende tot in 2009 de regel van de 
‘innerlijke overtuiging’.109 Artikel 342 Belgisch Wetboek van Strafvordering luidde 
als volgt:  

‘(…). De wet vraagt aan de gezworenen geen rekenschap van de middelen waardoor zij tot 
hun overtuiging komen; zij schrijft hun geen bijzondere regels voor om uit te maken of een 
bewijs volkomen en genoegzaam is; zij schrijft hun voor, zich in stilte te bezinnen, en in de 
oprechtheid van hun geweten na te gaan welke indruk de tegen de beschuldigde aangevoerde 
bewijzen en zijn middelen van verdediging op hun geest hebben gemaakt. (…) zij stelt alleen 
deze vraag, waarin hun gehele plicht besloten is, ‘Zijt gij in gemoede overtuigd? (…)’ 

 
106 Kamerstukken II 1913/1914, 286, 3 (MvT). 
107 Keulen & Knigge 2016, p. 485.  
108 Keulen en Knigge 2016, p. 485. 
109 Van den Wyngaert e.a. 2017, p. 1348-1349. 
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Naar aanleiding van het Taxquet arrest is voorgaand artikel geschrapt.110 Er is een 
nieuw artikel ingevoerd waarbij de voorzitter de jury erop wijst dat de veroordeling 
enkel kan worden uitgesproken:  

‘indien uit de toegelaten en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen 
bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan 
de hem tenlastegelegde feiten’.111   

Van een zuivere conviction intime kan dus niet gesproken worden, ondanks dat er 
sprake is van juryrechtspraak.112  

In Nederland kennen we sinds 1813 geen juryrechtspraak meer. Eén van de 
argumenten voor afschaffing van de juryrechtspraak was dat men van een jury niet 
kon verwachten dat zij rekenschap zou afleggen van de gronden waarop het 
oordeel steunde. Van een rechter werd wel verwacht dat hij rekenschap aflegde van 
de gronden waarop zijn oordeel steunt en dat werd wettelijk vastgelegd in artikel 
172 van de Grondwet van 1815: 
 
 ‘In alle criminele vonnissen, ten laste van een beschuldigde gewezen, moet de misdaad worden 
uitgedrukt en omschreven, met aanhaling van de artikelen der wet, waarop de uitspraak is 
gegrond.’113  
 
Ook naar huidig recht wordt dat verwacht van de rechter, nu in artikel 338 Sv wordt 
genoemd dat de rechter zijn overtuiging moet bekomen op grond van de inhoud 
van de bewijsmiddelen die aan bod zijn gekomen bij het onderzoek ter 
terechtzitting. Daarnaast blijkt uit de motiveringseis, zoals opgenomen in artikel 
359 lid 3 Sv, dat de inhoud van de bewijsmiddelen moet worden opgenomen in het 
vonnis. Alleen uit die artikelen al blijkt dat er van de professionele rechter meer 

 
110 Van den Wyngaert e.a. 2017, p. 1349. 
111 Artikel 326 Belgisch Wetboek van Strafvordering.  
112 In de zaak Taxquet t. België heeft het EHRM bij de organisatie van de strafrechtspleging 
een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: 1. Er is geen enkele lekenparticipatie 
toegestaan (bijvoorbeeld Nederland en Roemenië) 2. Leken en professionele rechters 
komen gezamenlijk tot een beslissing (bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk) 3. De 
bewijsbeslissing is geheel in handen van leken (bijvoorbeeld België en het Verenigd 
Koninkrijk). Zie EHRM 16 november 2010, nr. 926/05, par. 43-60 (Taxquet t. België). 
113 Dreissen 2007, p. 39.  
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verwacht wordt dan van een (leken)jury. Echter, de werkelijkheid lijkt anders. Dat 
rechters in Nederland nauwelijks verantwoording hoeven af te leggen, hangt, zoals 
eerder bleek, samen met het gebrek aan een degelijke bewijsregeling en de 
afwezigheid van een uitgebreide motiveringsplicht. Een ander probleem, dat blijkt 
uit een onderzoek van Cleiren, is dat in de wetsgeschiedenis, literatuur en 
rechtspraktijk verschil van mening bestaat over de functie en de inhoud van de 
notie van de rechterlijke overtuiging.114 Ook ziet Cleiren een discrepantie tussen de 
recente opvattingen in de literatuur en de opvattingen van (diverse) rechters.115 
Maar ook in de literatuur wordt verschillend gedacht over de betekenis van het 
begrip overtuiging. Dubelaar stelt dat sommige auteurs in de overtuiging een 
rechterlijk besliscriterium of rechterlijke bewijsstandaard zien. Deze auteurs gaan 
ervan uit dat alleen tot een bewezenverklaring gekomen kan worden indien geen 
sprake is van redelijke twijfel. Andere auteurs zien volgens Dubelaar de overtuiging 
vooral als brug tussen het indicatieve waarschijnlijkheidsoordeel en het 
categorische oordeel dat de rechter moet geven. Verder zijn er ook auteurs die 
aangeven dat de overtuiging geen zelfstandige functie toekomt in het strafproces of 
er vooral een psychologisch criterium in zien, waarbij het gaat om de persoonlijke 
of innerlijke overtuiging van de beslisser.116 
 
Men is lange tijd uitgegaan van de gedachte dat de rechterlijke 
overtuigingsvorming een subjectief gebeuren was dat niet of nauwelijks te 
beredeneren valt, maar ondertussen is duidelijk geworden dat de 
overtuigingsvorming van de rechter kan worden onderworpen aan rationele kritiek 
en dat bewijzen meer is dan een kwestie van gezond verstand.117 
 
Knigge gaat uit van de opvatting dat er alleen tot een bewezenverklaring gekomen 
kan worden indien buiten redelijke twijfel vast staat dat verdachte het ten laste 
gelegde feit begaan heeft. Dat sluit aan bij het strafrechtelijk adagium ‘beter tien 

 
114 Cleiren 2010, p. 262. Zie voor meer recente literatuur Cleiren en Dubelaar 2018, p. 8-10 
en Bloemberg 2019, p. 61 en 62.    
115 Cleiren 2010, p. 262. 
116 Dubelaar 2014, p. 210.   
117 Keulen & Knigge 2016, p. 492-493. De auteurs verwijzen daarbij naar de scherpe kritiek 
die geleverd wordt op sommige rechterlijke uitspraken op grond van modern 
psychologisch onderzoek (Crombag e.a. 1992 en Van Koppen 2011).  
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schuldigen vrijuit dan één onschuldig veroordeeld’.118 Hij wijst in zijn conclusie bij 
het arrest van de Hoge Raad 2 februari 2010, op de noodzaak van een andere 
invulling van de overtuiging:  
 
“Ik meen dat ook naar Nederlands recht vereist is dat de schuld van de verdachte buiten redelijke 
twijfel bewezen moet zijn. Aan waarborgen op dit punt schort het echter. Dat de rechter overtuigd is 
geraakt vormt bepaald geen garantie dat die overtuiging objectief gezien gerechtvaardigd is.”119 
 
In diezelfde conclusie geeft Knigge aan dat de motivering van het bewijsoordeel 
van groot belang is. Echter, daarbij moet het onderscheid gemaakt worden tussen 
het motiveren waarom de overtuiging objectief gezien gerechtvaardigd is en een 
motivering die slechts gericht is op de selectie en waardering van de gebruikte 
bewijsmiddelen.  Zo geeft Buruma in zijn artikel ‘Ongemakkelijke lessen van Lucia’ 
aan dat:  
 
“(…) verantwoording en controleerbaarheid mogelijk zijn voor zover het gaat om de kwaliteit van 
gebruikte bewijsmiddelen, maar heel problematisch wordt waar het gaat om de kwaliteit van de 
overtuiging. Die overtuiging is eigenlijk één met de selectie en waardering van de bewijsmiddelen.”120  
 
De begrippen ‘buiten redelijke twijfel’ en ‘waarborgen waardoor blijkt dat de 
overtuiging objectief gezien gerechtvaardigd is’ zijn niet nieuw. In de common law-
stelsels bijvoorbeeld wordt de overtuiging op een andere wijze ingevuld. Een 
verdachte kan in een dergelijk stelsel pas schuldig verklaard worden op het moment 
dat de overtuiging daartoe ‘beyond reasonable doubt’ is. Er is geen eenduidige 
definitie van de term beyond reasonable doubt, maar een bekende en veel aangehaalde 
formulering is te vinden in de zaak Commonwealth vs. Webster 1850: 
 
“It is not merely possible doubt; because everything relating to human affairs, and depending 
on moral evidence is open to some possible of imaginary doubt. It is that state of the case, 
which, after the entire comparison and consideration of all the evidence, leaves the mind of 

 
118 Zie voor meer informatie over dit adagium Van Sliedregt 2009, p. 21-22. 
119 Conclusie A-G Knigge, ECLI:PHR:2010:BJ7266, r.o.19, bij arrest Hoge Raad, 2 februari 
2010, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7266. 
120 Buruma 2010, p 7. Buruma baseert zijn uitspraak op Hoge Raad, 16 maart 2010, 
ECLI:NL:HR:2010: BK3359 en Hoge Raad, 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6929, zie 
ook Cleiren 2010, p. 261.  
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jurors in that condition that they cannot say they feel an abiding conviction, to a moral 
certainty, of the truth of the charge (…) The evidence must establish the truth of the fact to 
a reasonable and moral certainty; a certainty that convinces and directs the understanding 
and satisfies the reason and judgement (…) This we take to be proof beyond a reasonable 
doubt.”121  
 
De rechterlijke overtuiging, zoals die op dit moment wordt ingevuld in Nederland, 
kan de suggestie wekken dat de rechter zijn persoonlijke gevoelens en/of 
voorkeuren mag laten meewegen bij de bewijsbeslissing.122 De eis is wel dat de 
rechter zijn overtuiging baseert op de inhoud van de bewijsmiddelen die aan bod 
zijn gekomen op het onderzoek ter terechtzitting, maar hij hoeft geen 
verantwoording af te leggen over de precieze relatie tussen zijn overtuiging en de 
inhoud van de bewijsmiddelen. Hierdoor valt (juridisch gezien) niet in te zien of 
het de persoonlijke overtuiging van de rechter is geweest of een overtuiging die 
inderdaad buiten gerede twijfel is. In de praktijk komt het er daarmee op neer dat 
indien de rechter persoonlijk overtuigd is van de schuld van de verdachte, er reeds 
wordt voldaan aan de eis dat de rechter overtuigd moet zijn van de schuld van de 
verdachte.123 De zinsnede, ‘de rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat 
de verdachte schuldig is aan het ten laste gelegde’ of iets dergelijks, volstaat 
bijvoorbeeld als algehele verantwoording van de overtuiging van de rechter.  
 
In het kader van het project “Modernisering strafvordering” is onder meer het 
voorstel ingediend om het huidige artikel 338 Sv te vervangen door het volgende 
artikel: 
 

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 buiten redelijke twijfel staat 
dat de verdachte het feit heeft begaan.  

 
121 Commonwealth v. Webster, 59 Mass. 295 (1850). Zie ook Shapiro 1986, p. 174-175. 
122 Cleiren en Dubelaar 2018, p. 7. 
123 Gemakshalve wordt in deze dissertatie gesproken over de rechter die overtuigd moet 
zijn van ‘de schuld van de verdachte’, maar is dat strikt genomen, gelet op artikel 338 Sv, 
niet juist. Er wordt telkens mee bedoeld dat de rechter ervan overtuigd moet zijn dat de 
verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.  
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3. Indien de rechtbank er niet van overtuigd is dat de verdachte het ten laste 
gelegde feit heeft begaan, spreekt hij de verdachte vrij.124   

 
Bloemberg heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de invulling van ‘beyond 
reasonable doubt’ overeenkomt met de invulling van de bewijsstandaard ‘buiten 
redelijke twijfel’ en komt tot de conclusie dat er inhoudelijk gezien weinig verschil 
bestaat tussen beide bewijsstandaarden. Bloemberg merkt op dat de toevoeging van 
het begrip ‘buiten redelijke twijfel’ erop duidt dat de wijziging waarschijnlijk 
bedoeld is om de bewijsstandaard een meer objectief karakter te geven. Het begrip 
‘overtuiging’, het begrip dat op dit moment gebruikt wordt, kan immers ook op een 
meer subjectieve manier worden uitgelegd.125  

Gelet op de memorie van toelichting bij de voorgestelde wijziging van het huidige 
artikel 338 Sv, is het vooralsnog niet duidelijk of het criterium ‘buiten redelijke 
twijfel’ ook een extra motiveringsplicht inhoudt. Een motiveringseis zou, volgens 
Bloemberg, goed passen in de ontwikkeling van de afgelopen twee eeuwen, waarin 
de garantie tegen rechterlijke willekeur niet meer gezocht wordt in de wettelijke 
bewijsregels en bewijsminima, maar juist in de motivering van het vonnis.126    

In deze paragraaf is besproken dat de rechterlijke overtuiging een grote rol speelt 
en dat er geen eenduidigheid bestaat over de betekenis van dat begrip. Het gebrek 
aan eenduidigheid en de verschillende opvattingen over het begrip ‘rechterlijke 
overtuiging’ zijn het gevolg van het gebrek aan een degelijke bewijsregeling en de 
afwezigheid van een uitgebreide motiveringsplicht. Dat heeft tot gevolg dat een 
rechter iemand kan veroordelen op grond van een overtuiging die sterk in de 
buurt komt van een conviction intime.  De vrijheid van de rechter lijkt 
langzamerhand wel wat van kleur te veranderen. De conviction intime maakt plaats 
voor de conviction raisonnée en dat heeft invloed op de motiveringsplicht.127 In de 

 
124 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/05/wetsvoorstel-tot-
vaststelling-van-boek-4-van-het-nieuwe-wetboek-van-strafvordering-berechting 
125 Bloemberg 2019, p. 60. Zie ook Bloemberg 2020 voor een meer uitvoerige analyse. 
126 Bloemberg 2019, p. 71-72. Zie ook Dreissen 2007, p. 27-51. 
127 Keulen & Knigge 2016, p. 493.  
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wet en jurisprudentie worden ook steeds meer uitzonderingen gemaakt op de 
regel dat de selectie en waardering van het bewijs geen motivering behoeft.128    

2.3 Mogelijke aanpassingen en aanbevelingen 
 
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de bewijsminima summier zijn en er 
weinig motiveringsplichten zijn, zodat de rechterlijke overtuiging juridisch gezien 
een grote rol speelt. Er zijn globaal gezien drie (reële) opties om de rechterlijke 
overtuiging in te perken:  

1. De bewijsminima worden uitgebreid.  
2. De motiveringsplichten worden uitgebreid.  
3. Zowel de bewijsminima als de motiveringsplichten worden uitgebreid.  

Bij het uitbreiden van de bewijsminima wordt de rol van de rechterlijke overtuiging 
ingeperkt, doordat de rechter pas tot een bewezenverklaring kan overgaan op het 
moment dat voldaan is aan de (strengere) bewijsminima. Bij het uitbreiden van de 
motiveringsplichten wordt de rechterlijke overtuiging ingeperkt aangezien de 
overtuiging rationeel onderbouwd en weloverwogen moet zijn. Beide aanpassingen 
zullen leiden tot een stelsel dat meer in de buurt komt van de conviction raisonnée in 
plaats van de conviction intime. De verschillende opties zullen hieronder besproken 
worden.  

2.3.1 Het uitbreiden van de bewijsminima 
 
Het opschroeven van de bewijsminima zal ertoe leiden dat de rechter minder 
discretionaire bevoegdheid heeft bij het nemen van de beslissing. Een uitvoeriger 
bewijsminimum betekent namelijk het opstellen van meer regels, waarbij de rechter 
niet tot een bewezenverklaring over kan gaan voordat voldaan is aan de 
bewijsminima. In het verleden zijn vele discussies gevoerd over de invulling van 
het bewijsrecht, onder meer over de vraag of Nederland een vrij stelsel of een 
negatief-wettelijk stelsel moest krijgen. Op 1 oktober 1838 trad het Wetboek van 
Strafvordering in werking, met daarin een negatief-wettelijk bewijsstelsel. 

 
128 Keulen & Knigge 2016, p. 495.  
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Zoals eerder besproken, werd de tegenstelling tussen een vrij stelsel en een negatief-
wettelijk stelsel opnieuw onderwerp van discussie in het Project Strafvordering 
2001 en pleitte de onderzoeksgroep voor de invoering van een vrij stelsel.129 De 
onderzoeksgroep stelde weinig fiducie te hebben in de kracht van de wettelijke 
bewijsminima:  
 
“Tegen een (…) uitbreiding [van het bereik van moderne bewijsminima] pleit dat zo’n 
bewijsminimum slechts in zeer algemeen luidende bewoordingen, met ingesloten enige 
clausuleringen, kan worden gegoten, aangezien het een ruim scala aan gevallen moet “afdekken”. De 
consequentie hiervan is dat de betekenis van het in vage bewoordingen te gieten voorschrift pas vorm 
zal krijgen in de jurisprudentie. De waarde en functie van het wettelijke voorschrift is dan maar zeer 
beperkt.”130 
 
Er is in de loop der tijd al veel gediscussieerd over de vraag welk wettelijk stelsel 
Nederland zou moeten hebben. Het gaat te ver voor het doel van dit onderzoek om 
die discussie hier te herhalen.131 Voorgaand citaat maakt echter duidelijk wat het 
bezwaar is tegen uitbreiding van de bewijsminima. Óf het worden te open en te 
algemene bepalingen waarin alles alsnog in te passen valt en we blijven zitten met 
het probleem dat de rechterlijke overtuiging een te grote rol speelt, óf de regels 
zorgen ervoor dat het bewijs onvoldoende is voor een bewezenverklaring of zelfs 
uitgesloten moet worden, wat kan leiden tot een inperking van het vinden van de 
materiële waarheid.  
 
Een goede illustratie van het feit dat de regels  algemeen en  open  zijn geeft de al 
eerder besproken aanscherping van de bewijsminimumregels in 2009.132 De Hoge 
Raad geeft daarbij aan dat de vraag of aan de bewijsminimumregel is voldaan zich 
niet in algemene zin laat beantwoorden, maar een beoordeling vergt van het 
concrete geval en dat de Hoge Raad daaromtrent slechts tot op zekere hoogte 
duidelijkheid kan verschaffen door het beslissen van concrete gevallen.133 Dat de 
Hoge Raad zich niet waagt aan het geven van algemene regels is op zichzelf 

 
129 Simmelink 2001, p. 438.  
130 Simmelink 2001, p. 47.  
131 Zie voor meer informatie over deze discussie Bloemberg 2019, p. 60-72. 
132 Hoge Raad, 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7746, m.nt. M.J. Borgers. 
133 Zie bijvoorbeeld conclusie A-G Aben bij arrest Hoge Raad, 26 januari 2010, 
ECLI:NL:PHR:2010:BK2094. 
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begrijpelijk gezien de hierboven genoemde bezwaren. De consequentie hiervan is 
echter wel dat de feitenrechters de vrijheid hebben om het criterium van ‘voldoende 
steun’ naar eigen believen in te vullen. De Hoge Raad ontbeert vervolgens de 
mogelijkheid om dit criterium te toetsen, nu de vraag of er in een concreet geval 
sprake is van voldoende steun veelal een vraag is die in hoge mate van feitelijke 
aard is.134 Gezien de rechtspraak van de Hoge Raad over artikel 342 lid 2 Sv, lijkt 
ook nog steeds al snel te worden voldaan aan de bewijsminimumregel van dit 
artikellid.135 Het is dus een aanscherping van een bewijsregel die te algemeen 
bevonden werd, maar ook met aanscherping nog steeds erg algemeen is. Het toont 
wel aan hoe lastig het is om een goede invulling te geven aan de bewijsminima.  
 
Het enkele uitbreiden van de bewijsminima lost het probleem in beginsel dan ook 
niet op, althans niet op de manier waarop men dat zou moeten willen. Wellicht 
wordt zelfs het tegendeel bereikt; doordat er bewijsminima zijn, lijkt het misschien 
alsof er een ‘waterdicht’ stelsel is, terwijl de bewijsminima in concreto niet zoveel 
voorstellen. Het toevoegen van de bewijsstandaard dat de overtuiging buiten 
redelijke twijfel moet zijn, zoals wordt voorgesteld in het kader van het project 
‘Modernisering van strafvordering’ zou wel een stap vooruit kunnen betekenen. 
Het is dan echter wel noodzakelijk dat er, naast de invoering van de 
bewijsstandaard ‘buiten redelijke twijfel’, tevens een nadere motiveringsplicht geldt 
zodat er controle mogelijk is.136 Die mogelijkheid zal aan bod komen in paragraaf 
2.3.3. 
 

 
134 Zie bijvoorbeeld ook Borgers 2012. 
135 Zie bijvoorbeeld Hoge Raad, 10 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1354. In die zaak vindt er 
een bewezenverklaring plaats op grond van de verklaring van het slachtoffer en wordt de 
‘voldoende steun’ gevonden in bewijs dat terug te leiden is op de verklaring van het 
slachtoffer zoals het dagboek van het slachtoffer en de verklaringen van twee getuigen aan 
wie zij verteld heeft over het gebeurde. De Hoge Raad acht het afdoende wanneer de 
verklaring van de aangeefster op bepaalde punten bevestiging vindt in andere 
bewijsmiddelen. Zie bijvoorbeeld ook Hoge Raad, 12 november 2013, 
ECLI:NL:HR:2013:1158 en zie ook M.J. Borgers 2012.  
136 Zie paragraaf 2.2.3 over deze voorgestelde wetswijziging in het kader van het project 
‘Modernisering van strafvordering’.  
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Met het voorgaande is niet gezegd dat de bewijsminima niets toevoegen. Echter, het 
enkele uitbreiden van de bewijsminima zal mijns inziens niet zorgen voor een 
oplossing. 

 2.3.2 Uitbreiding van de motiveringsplicht 

2.3.2.1 Algemeen 
Indien er weinig of geen bewijsregels zijn over de waardering van het bewijs, dan 
zouden er meer motiveringsplichten moeten zijn om het gebrek aan bewijsregels te 
compenseren, althans bij een stelsel dat uitgaat van een conviction raisonnée. Op die 
manier kan het risico van rechterlijke willekeur worden ingeperkt. De ratio van de 
motivering is neergelegd in de drie functies van de motivering: de explicatiefunctie, 
de controlefunctie en de inscherpingsfunctie.137 De explicatiefunctie houdt in dat de 
rechter moet uitleggen waarom hij al dan niet overgaat tot een bewezenverklaring. 
Daarbij zou hij moeten uitleggen welk bewijs hij selecteert en hoe hij dat bewijs 
waardeert. De door de rechter gebruikte argumentatie moet inzichtelijk zijn. Een 
beroep op de rechterlijke overtuiging of weinigzeggende algemeenheden volstaat 
niet. Doordat de rechter zijn argumentatie moet opschrijven leidt dat vervolgens 
ook tot inscherping bij de rechter. Hij ziet eerder of hij wellicht eventuele fouten 
gemaakt heeft of zijn redenering wellicht niet geheel kloppend. Op het moment dat 
de rechter erachter komt dat hij een fout gemaakt heeft of dat zijn redenering niet 
klopt, dan kan hij dat bijtijds herstellen. Op het moment dat de rechter ervoor moet 
zorgen dat hij laat zien hoe en waarom hij al dan niet is overgegaan tot een 
bewezenverklaring, heeft dat tot gevolg dat het voor anderen ook te is controleren 
of er eventuele fouten zitten in de redenering van de rechter. Indien de functies van 
de motivering op de juiste wijze terugkomen in de motivering van de rechter, 
kunnen fouten dus eerder opgespoord worden (door de rechter zelf of door 
anderen) en zou de kans op een rechterlijke dwaling wellicht verkleind kunnen 
worden. Zo noemt Cleiren dat de verplichting tot het motiveren van de 
bewijsbeslissing, de rechter zal aansporen tot een maximaal rationeel proces van 
vorming van het bewijsoordeel.138.  

Eerder is betoogd dat met het uitbreiden van de bewijsminima de moeilijkheid 
ontstaat dat de voorschriften te open en algemeen moeten worden opgesteld of de 

 
137 Zie paragraaf 1.2 voor de betekenis van de functies.  
138 Cleiren 2010, p. 266. 
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rechter te veel moet inboeten aan vrijheid. De uitbreiding van de motiveringsplicht 
kent die nadelen niet, maar kent wel een ander, met name praktisch, nadeel. De 
rechter moet namelijk meer motiveren en dat zal naar alle waarschijnlijkheid meer 
tijd en dus ook geld kosten, maar gelet op de woorden van Schuyt is de algemene 
tendens dat een dergelijk bezwaar geen argument zou mogen zijn om te bezuinigen 
op de motivering.139 De wettelijke ontwikkelingen duiden erop dat de eisen die aan 
het vonnis gesteld worden steeds meer worden uitgekleed, zoals de wettelijke 
verankering van de kop-staartvonnissen en het niet hoeven op te nemen van 
bewijsmiddelen bij de bekende verdachte.140 Die wettelijke ontwikkelingen zijn 
overigens tegenstrijdig aan een andere tendens waarbij juist steeds meer wordt 
verwacht dat de rechter verantwoording aflegt.141 Het project Promis is daar ook 
een voorbeeld van.  

2.3.2.2 Conviction raisonnée door motiveringsplichten 
Groenhuijsen stelt dat het gemis van een opsomming van bewijsmiddelen en de aan 
die bewijsmiddelen te stellen nadere eisen en specifieke bewijsminima 
gecompenseerd kan worden door nadrukkelijk in te zetten op de motiveringsplicht 
van de rechter. Vervolgens onderkent hij dat het voor de rechter aantrekkelijk is om 
nietszeggende standaardformuleringen te gebruiken om een uitspraak ‘cassatie-
proof’ te maken, maar geeft hij tegelijkertijd aan dat de feitenrechter daar niet aan 
toe moet geven. Groenhuijsen merkt op dat hij vertrouwt op het morele 
plichtsgevoel van de strafrechter en stelt onder meer: “een gerechtshof dat zijn vak 
serieus neemt zou helemaal geen artikel 359 lid 2 Sv en geen toezicht van de Hoge 
Raad nodig moeten hebben om meer werk te maken van de motivering van de 
bewijsbeslissing.”142 Een probleem daarbij is dat de bereidheid tot motiveren 
afhankelijk is van de individuele rechter.  

Zolang ons stelsel toelaat dat de rechterlijke overtuiging een persoonlijke 
overtuiging van de rechter kan zijn, is de mogelijkheid tot een debat over de vraag 
of de overtuiging gerechtvaardigd was niet aan de orde. Knigge geeft terecht aan 

 
139 Schuyt 2010, p. 87.  
140 Zie ook Schuyt 2010, p. 87. Zie artikel 365a Sv voor de verankering van de kop-
staartvonnissen en artikel 359 lid 3 Sv waarin neergelegd is dat het opnemen van de 
bewijsmiddelen niet hoeft in het geval van een bekennende verdachte.  
141 Keulen & Knigge 2016, p. 492-493. 
142 Groenhuijsen 2012, p. 245.  
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dat de vraag of er in redelijkheid niet aan de schuld van de verdachte getwijfeld kan 
worden los staat van iemands persoonlijke overtuiging en geeft tevens aan dat er 
over die vraag wél gedebatteerd kan worden en het antwoord daarop wél 
beargumenteerd kan worden aan de hand van het bewijsmateriaal.143 Vervolgens 
stelt Knigge dat gestreefd zou moeten worden naar betrekkelijk eenvoudig te 
hanteren motiveringseisen voor de feitenrechter, van wie in voorkomende gevallen 
een gemotiveerd oordeel op dat punt mag worden verlangd.144 Door het stellen van 
nadere motiveringseisen zou de persoonlijke overtuiging omgezet kunnen worden 
in een overtuiging die rationeel verantwoord is, een conviction raisonnée. Zoals 
eerder besproken lijkt de vrijheid van de feitenrechter al wel langzaam van kleur te 
veranderen, zodat de conviction intime plaats gaat maken voor de conviction 
raisonnée.145  

2.3.3 Een combinatie: uitbreiding van de bewijsminima én 
motiveringsplicht  

 
Zoals hierboven reeds is beargumenteerd, is het enkele uitbreiden van de 
bewijsminima geen optie omdat óf de voorschriften/bepalingen te algemeen 
worden ofwel ontbreken óf de rechter de mogelijkheid ontbeert om de materiële 
waarheid te vinden óf het te weinig waarde heeft omdat de plicht tot motivering 
vervolgens ontbreekt. Dat wil niet zeggen dat er in het geheel geen bewijsminima 
moeten zijn. De bewijsminima en de motiveringsplicht zijn in theorie twee 
verschillende dingen, maar in de praktijk werken zij als communicerende vaten. De 
bestaande bewijsminima zijn een waarborg tegen rechterlijke dwalingen. Zo beoogt 
artikel 342 lid 2 Sv een verdachte bijvoorbeeld te beschermen tegen valse aangiftes 
en artikel 341 lid 4 Sv tegen een valse bekentenis. De bestaande bewijsminima 
zouden dan ook moeten blijven bestaan. Echter, er zou wel een andere invulling 
aan de bewijsminima gegeven moeten worden, zowel bij de bestaande 
bewijsminima als in het geval dat de bewijsminima uitgebreid worden. Ter 
illustratie het voorbeeld dat de Hoge Raad bepaald heeft dat er naast de verklaring 

 
143 Conclusie A-G Knigge, ECLI:PHR:2010:BJ7266, r.o.17, bij arrest Hoge Raad, 2 februari 
2010, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7266. 
144 Conclusie A-G Knigge, ECLI:PHR:2010:BJ7266, r.o.21, bij arrest Hoge Raad, 2 februari 
2010, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7266. Zie ook A-G Knigge, ECLI:NL:PHR:2009:BG7746, r.o. 29, 
bij arrest Hoge Raad, 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7746. 
145 Keulen & Knigge 2016, p. 493.  
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van de getuige nog een tweede bewijsgrond moet zijn die ‘voldoende steun’ geeft 
aan die verklaring. Zoals eerder naar voren kwam heeft de Hoge Raad heeft zich 
niet uitgelaten over de concrete betekenis van het criterium van ‘voldoende steun’. 
De AG’s, Knigge en Aben, hebben echter wel meer uitleg gegeven in hun conclusies 
bij een uitspraak van de Hoge Raad.146 Zo geeft Knigge aan: 

“De ratio van artikel 342 lid 2 Sv brengt mijns inziens mee dat de rechter in gevallen waarin het 
bewijs praktisch gesproken uitsluitend berust op de verklaring van het slachtoffer, in zijn vonnis of 
arrest motiveert waarom het verantwoord moet worden geacht de bewezenverklaring op die ene 
verklaring te baseren. Ik heb met opzet niet geschreven: dat de rechter uitlegt waarom hij die 
verklaring betrouwbaar acht. Daarmee zou het accent te veel worden gelegd op de wijze waarop de 
rechter subjectief overtuigd is geraakt van de betrouwbaarheid van de verklaring van het slachtoffer. 
Het accent zou moeten liggen op de vraag of er, bij gebreke aan direct steunbewijs, vervangende 
waarborgen zijn die maken dat de kans dat de rechter zich - in al zijn subjectieve overtuigdheid - 
vergist, tot aanvaardbare proporties is teruggebracht. Dat vraagt om een meer objectieve benadering. 
Van de rechter mag worden gevergd dat hij zijn oordeel dat de verklaring van het slachtoffer 
betrouwbaar is met objectieve gegevens onderbouwt. (…). Gezegd wil zijn dat er in gevallen waar 
alles om de verklaring van het slachtoffer draait, meer aan motivering nodig is dan de overweging dat 
de rechter geen reden ziet om aan de betrouwbaarheid van die verklaring te twijfelen.”147  
 
Knigge zegt hiermee dat de overtuiging een conviction raisonnée moet zijn. Het 
bewijsminimum kan best een open/algemeen voorschrift zijn, zoals in de praktijk 
het geval is, mits de rechter maar op de juiste wijze motiveert en dus alle voor het 
bewijsoordeel relevante feiten en omstandigheden opneemt en op de juiste wijze 
toepast. Aben is een gelijksoortige mening toegedaan.148 

 
146 Conclusie A-G Aben, ECLI:PHR:2010:BK2094, bij arrest Hoge Raad, 26 januari 2010, 
ECLI:HR:2010:BK2094 en conclusie A-G Knigge, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7266, r.o. 15 en 16, 
bij arrest Hoge Raad 30 juni 2009, ECLI:HR:2009:BG7746.    
147 Conclusie A-G Knigge, ECLI:NL:PHR:2010:BJ7266, r.o. 15 en 16, bij arrest Hoge Raad 30 
juni 2009, ECLI:HR:2009:BG7746.    
148 Conclusie A-G Aben, ECLI:PHR:2010:BK2094, bij arrest Hoge Raad, 26 januari 2010, 
ECLI:HR:2010:BK2094. Overigens heeft hij wel kritiek op het gebruik van het begrip 
‘objectieve gegevens’. 
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Knigge en Aben hebben beiden in een conclusie uitgebreid geschreven over de 
vraag hoe het criterium ‘voldoende steun’ moet worden uitgelegd.149 In de praktijk 
komt dat echter niet tot uiting en blijft het afhankelijk van de invulling van de 
individuele rechters. Om daar verandering in te brengen zou de wetgever of de 
Hoge Raad de rechters moeten verplichten tot het geven van een deugdelijke 
motivering. De Hoge Raad onthoudt zich echter van het stellen van een plicht in die 
richting en lijkt zich, bij de aanscherping van de bewijsminimumregel in 2009, te 
beperken tot de mogelijkheid van het geven van algemene criteria in ‘materieel’ 
opzicht bezien, terwijl er ook een mogelijkheid is tot het geven van algemene criteria 
over motiveringsvoorschriften. Het gaat dan niet om algemene criteria bij de vraag 
of er in het concrete geval aan sprake is van ‘voldoende steun’, maar algemene 
criteria waarin de rechter een motiveringsplicht opgelegd krijgt waarin hij expliciet 
verantwoording moet afleggen waarom er in dat concrete geval wel of niet sprake 
is van ‘voldoende steun’. Oftewel, de uitleg die Knigge en Aben geven aan de wijze 
van motiveren in hun conclusie omzetten in een plicht. Op het moment dat er op 
een dergelijke wijze gemotiveerd wordt, wordt de beslissing toetsbaar. De Hoge 
Raad heeft vervolgens ook de mogelijkheid om de motivering te toetsen op 
begrijpelijkheid. Op het moment dat er een nadere motiveringsplicht zal zijn, zal de 
bewijsminimumregel ook meer waarde krijgen. Er kan dan beter getoetst worden 
of wel daadwerkelijk voldaan is aan het bewijsminimum en daarmee of wel 
daadwerkelijk sprake is van voldoende steun. Dat heeft te maken met de 
controlefunctie van de motivering.150 De Hoge Raad kan dan bijvoorbeeld niet meer 
volstaan met de opmerking dat de rechter kennelijk vindt dat aan het 
bewijsminimum is voldaan, nu de rechter tot een bewezenverklaring is gekomen, 
maar moet toetsen of het ook gerechtvaardigd/begrijpelijk is dat de rechter op grond 
van zijn gegeven argumenten tot de bewezenverklaring is gekomen. In dat geval 
zal het toevoegen van de bewijsregel dat de rechterlijke overtuiging buiten redelijke 
twijfel moet zijn ook waarde krijgen. De rechter is dan verplicht om aan de hand 
van rationele maatstaven expliciet te verantwoorden waarom de overtuiging in dat 
specifieke geval buiten redelijke twijfel is. Om die reden is de voorgestelde 
wijziging van artikel 338 Sv, waarin het begrip ‘buiten redelijke twijfel’ wordt 

 
149 Conclusie A-G Aben, ECLI:PHR:2010:BK2094, bij arrest Hoge Raad, 26 januari 2010, 
ECLI:HR:2010:BK2094 en conclusie A-G Knigge, ECLI:PHR:2009:BG7746, bij arrest Hoge 
Raad, 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7746.  
150 De controlefunctie van de motivering is aan de orde gekomen in paragraaf 1.3.  
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toegevoegd, toe te juichen. Om te kunnen toetsen of voldaan is aan de 
bewijsstandaard ‘buiten redelijke twijfel’, zal er nog wel een nadere 
motiveringsplicht moeten volgen. Ook Cleiren stelt iets soortgelijks; zij onderstreept 
het belang van de maatstaf ‘beyond reasonable doubt’ en het krachtig aanmoedigen 
van een motiveringsverplichting ten opzichte van de bewijsbeslissing, zodat de 
waarderingsruimte voor ‘het eigen gevoelen’ van de rechter kleiner wordt.151           

Gelet op het voorgaande is het in ieder geval noodzaak dat de motiveringsplichten 
uitgebreid worden. Dat past ook, zoals reeds genoemd in paragraaf 2.2.3, bij de 
ontwikkeling van de afgelopen twee eeuwen waarin de garantie tegen rechterlijke 
willekeur verschoven is van de bewijsregels en bewijsminima naar de motivering.152 
Dat zou eventueel kunnen met daarbij een uitbreiding van de bewijsminima, maar 
dat is niet noodzakelijk en minder effectief (zoals hiervoor bleek), nu we de 
waarborgen tegen het optreden van een rechterlijke dwaling ook kunnen 
bewerkstelligen met het enkele uitbreiden van de motiveringsplichten. De 
bewijsregel dat de rechterlijke overtuiging buiten redelijke twijfel moet zijn, kan 
bijvoorbeeld omgezet worden in een motiveringsplicht. Toch is de voorgestelde 
wijziging van artikel 338 Sv toe te juichen, omdat dat het signaal afgeeft dat het 
rechterlijk oordeel op een conviction raisonnée gebaseerd moet zijn en het oordeel 
vervolgens getoetst kan worden.  
 

2.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn de voor dit onderzoek relevante aspecten van het Nederlandse 
bewijsrecht besproken. Er is onder meer gekeken naar de bewijsminima, de 
motiveringsplichten voor de rechter en de rol van de rechterlijke overtuiging.  

Er kan geconcludeerd worden dat de lat van de wettelijke bewijsminima zo laag 
ligt, dat de meeste zaken daar eenvoudig aan voldoen. Daardoor ligt het 
zwaartepunt van het bewijzen bij de overtuiging van de rechter. De invulling van 
die overtuiging is niet gereguleerd, waardoor de rechter vrij kan bepalen of hij 
overtuigd is van de schuld van de verdachte. Solide motiveringsplichten kunnen 
ervoor zorgen dat de overtuiging meer in de richting komt van een conviction 

 
151 Cleiren 2010, p. 266.  
152 Bloemberg 2019, p. 71-72. 
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raisonnée. Echter, in Nederland heeft de rechter maar weinig wettelijke 
motiveringsplichten en hangt het af van de individuele rechter(s) hoeveel er 
gemotiveerd wordt. Wel zijn er ook initiatieven waarbij er juist meer verwacht 
wordt op het gebied van de verantwoording van de rechter.153 Het project Promis is 
daar een voorbeeld van. Echter, de waarborgen hiervoor zijn grotendeels niet 
verankerd in de wet of de jurisprudentie. Zo is bij Promis bijvoorbeeld de 
kwaliteitsnorm gesteld dat 50% van de strafvonnissen en arresten moeten voldoen 
aan de Promiswerkwijze.154 In de praktijk gaan de rechtbanken en hoven daar 
ruimschoots overheen,155 maar indien de norm 50% is dan hoeft de Promismethode 
niet per se toegepast te worden bij de andere 50% van de vonnissen. Daar komt bij 
dat die kwaliteitsnorm niet wettelijk is vastgelegd, maar in het jaarplan van de Raad 
voor de rechtspraak.156 Wetswijzigingen tot 2019 hebben geen wezenlijke 
verandering gebracht. Weliswaar is de in de jurisprudentie inmiddels aangenomen 
plicht tot motiveren van een aantal bewijsverweren gecodificeerd, maar biedt dat 
hoogstens een betere kenbaarheid en rechtszekerheid. Er is geen sprake van een 
werkelijke versterking van de reeds bestaande motiveringsplicht. De besproken 
voorgestelde wetswijziging van artikel 338 Sv, waarin wordt voorgesteld dat de 
overtuiging ’buiten redelijke twijfel’ moet zijn, zou een stap in de goede richting 
zijn. Het is echter vooralsnog onduidelijk in hoeverre er ook sprake is van een 
motiveringsplicht bij de bewijsstandaard ‘buiten redelijke twijfel’.  

Op dit moment hangt het bestaan van een motiveringsplicht veelal af van de 
inbreng van verweren door de verdediging. Aan de eis ‘gemotiveerd beslissen’ 
wordt al snel voldaan omdat de cassatierechter alleen kan toetsen op de 
begrijpelijkheid van de motivering, terwijl dat niet in hoeft te houden dat de 
beslissing ook juist is en de verantwoording die gegeven wordt ook deugdelijk is. 
De motiveringsplicht leidt niet noodzakelijk tot een uitleg die de verbanden 
aangeeft tussen de bewijsmiddelen en het bewezenverklaarde of tussen de 
verbanden van de bewijsmiddelen onderling. Ook wordt er, indien van toepassing, 

 
153 Zie paragraaf 2.2.1 en 2.3.2.1. 
154 Jaarplan Raad voor de rechtspraak 2020, p. 32.  
155 Jaarplan Raad voor de rechtspraak 2020, p. 32.  
156 De Raad voor de rechtspraak stelt conform artikel 102 lid 1 van de Wet RO (Wet op de 
Rechterlijke Organisatie) jaarlijks een jaarplan voor de Rechtspraak vast. Op grond van de 
Wet RO wordt het jaarplan door de minister van Justitie en Veiligheid vervolgens 
onverwijld naar de Staten-Generaal gestuurd.  
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niet noodzakelijk een antwoord gegeven op de vraag waarom ontlastend bewijs 
buiten beschouwing gelaten wordt, de vraag of er redelijkerwijs niet iets anders 
gebeurd kan zijn, de vraag of en waarom een bewijsmiddel als betrouwbaar 
aangemerkt kan worden enzovoorts. Juist omdat de bewezenverklaring een 
beslissing is over de vastgestelde feiten, moet controle mogelijk zijn op de juistheid 
van de beslissing en op de redenen die tot de beslissing hebben geleid. Een 
deugdelijke motivering is essentieel voor een dergelijke controle.  

De lage drempel van de bewijsminima en de summiere motiveringsplicht behoeden 
de rechter niet voor het trappen in valkuilen in het denken. Of de overtuiging van 
de rechter, over de vraag of de verdachte schuldig is aan wat ten laste gelegd is, 
gerechtvaardigd is geweest, kan niet getoetst worden als de motivering summier is.  

Er zijn drie mogelijkheden om daar verandering in te brengen:  

1. uitbreiding van de bewijsminima  
2. uitbreiding van de motiveringsplichten  
3. uitbreiding van zowel de bewijsminima als de motiveringsplichten.  

Het enkele uitbreiden van de bewijsminima is geen optie, aangezien de 
voorschriften dan waarschijnlijk erg algemeen zullen worden ofwel zodanig 
gesloten zijn dat de rechter te veel beperkt wordt in zijn zoektocht naar de materiële 
waarheid, waardoor het weinig toegevoegde waarde zal hebben. De bewijsminima 
kunnen wel uitgebreid worden in combinatie met een uitbreiding van de 
motiveringsplichten, zodat de voorschriften wel algemeen kunnen zijn, maar 
daarnaast een nadere toelichting vereist wordt waarin de rechter verantwoordt 
waarom hij van oordeel is dat voldaan is aan de bewijsminima.  

Omdat in deze dissertatie zoveel mogelijk de aansluiting gezocht wordt bij de 
praktijk, zal telkens gekozen worden voor de minst ingrijpende oplossing. Het 
toevoegen van extra bewijsminimumregels houdt in beginsel in dat er een 
wetswijziging plaats moet vinden of dat de Hoge Raad nieuwe bewijsregels creëert. 
De Hoge Raad probeert zich echter verre te houden van kwesties die raken aan de 
selectie en waardering van het bewijs, omdat dit het domein is van de 
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feitenrechter.157 De Hoge Raad zal daar waarschijnlijk terughoudend in zijn. Een 
wetswijziging zal niet zonder slag of stoot plaatsvinden. Het geven van nadere 
motiveringsplichten door de Hoge Raad of, nog minder ingrijpend, het geven van 
nadere motiveringsplichten in het model Promis of in een ander motiveringsmodel, 
lijkt daarom een realistischer en pragmatischer oplossing te zijn. In hoofdstuk 6 zal 
een concreet voorstel gedaan worden. Bij dit voorstel zal gebruik gemaakt worden 
van de inzichten afkomstig uit theorieën over rationeel bewijzen. De laatste tijd 
wordt kritischer gekeken naar het bewijsrecht en laat onder meer een aantal 
deskundigen zien dat de bewijsbeslissing niet louter een juridische aangelegenheid 
is. De bewijsbeslissing wordt wel genormeerd door wettelijke kaders, maar de 
vraag ‘wat is er gebeurd?’ is bij uitstek een vraag waarbij inzichten vanuit theorieën 
over rationeel bewijzen kunnen helpen. Dat besef lijkt ook doorgedrongen te zijn in 
de rechtspraak nu te zien is dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van termen 
zoals scenario en alternatieve scenario’s.158In het volgende hoofdstuk zullen drie 
rationele benaderingen besproken worden, waaronder de benadering waarin het 
scenariodenken centraal staat, en wordt gekeken in hoeverre deze benadering 
bruikbaar is voor de Nederlandse rechtspraktijk.  
 
 
 
 
 

 

  

 
157 Dubelaar 2014, p. 215. De Hoge Raad toetst overigens wel de vraag of de gebezigde 
bewijsmiddelen redengevend kunnen zijn en de bewijsconstructie als geheel volledig en 
consistent is. Dubelaar 2014, p. 215. Zie ook Nijboer 2011 en conclusie A-G Aben, 
ECLI:NL:PHR:2010:BM3636, bij arrest Hoge Raad 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3636.  
158 Zie bijvoorbeeld Van Koppen & Mackor 2020, p. 1146 en Stevens 2014, p. 2848. 
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Hoofdstuk 3 Rationele benaderingen bij de bewijsbeslissing 

3.1 Inleiding 
 
In een strafzaak dient de rechter te bepalen of de tenlastelegging bewezenverklaard 
kan worden. Naar huidig recht speelt de rechterlijke overtuiging een grote rol. In 
hoofdstuk 2 kwam naar voren dat er geen regels zijn voor het invullen van die 
overtuiging, waardoor de rechter vrijelijk kan bepalen of hij overtuigd is van de 
schuld van de verdachte. Daardoor treden in ieder geval de volgende twee 
problemen op: 

1. De rechter wordt niet behoed voor valkuilen die kunnen optreden in het 
denken.  

2. Er kan slechts in beperkte mate getoetst worden of de overtuiging rationeel 
gezien gerechtvaardigd is.  

Omdat het onmogelijk is om met zekerheid de waarheid van de tenlastelegging vast 
te stellen, moet er altijd een ‘sprong’ gemaakt worden van de bewijsconstructie naar 
het bewijsoordeel. Er bestaan rationele benaderingen die de rechter behulpzaam 
kunnen zijn bij het nemen van zijn beslissing. Door gebruik te maken van een 
rationele benadering kan een bewezenverklaring gebaseerd worden op een 
conviction raisonnée en krijgen de valkuilen in het denken minder kans. Het 
vaststellen van feiten en het selecteren van bewijsmateriaal kan daardoor een 
toetsbaar en rationeel proces worden. 

In dit hoofdstuk zullen drie rationele benaderingen behandeld worden die 
betrekking hebben op de bewijsbeslissing in een strafzaak. Dat zijn de 
verhaalsbenadering (paragraaf 3.2), de argumentatieve benadering (paragraaf 3.3) 
en de hybride benadering (paragraaf 3.4).159 
Er is nog een vierde rationele benadering die betrekking heeft op de 
bewijsbeslissing. Dat is de benadering die gebruik maakt van de zogenaamde 
Bayesiaanse kansrekening. De Bayesiaanse benadering zal niet besproken worden 

 
159 De begrippen verhaalstheorie en verhaalsbenadering zullen als synoniem van elkaar 
worden gebruikt. Dat geldt eveneens voor de begrippen argumentatieve theorie en 
argumentatieve benadering en hybride theorie en hybride benadering.  
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in deze dissertatie, omdat er te veel redenen zijn om te twijfelen of deze benadering 
bruikbaar is als algemeen denkraam voor rechters in strafzaken.160  
 
Prakken & Meester hebben een aantal noodzakelijke voorwaarden geformuleerd 
om betrouwbaar gebruik te kunnen maken van de Bayesiaanse kansrekening bij het 
analyseren van complexe strafzaken als geheel. Zij komen tot de conclusie dat de 
vervulling van die noodzakelijke voorwaarden in de rechtspraktijk zeer 
problematisch is.161 Het onderzoek van Prakken & Meester is gericht op het gebruik 
van Bayesiaanse analyses van complexe strafzaken door deskundigen, maar een 
aantal punten zijn ook van toepassing op de Bayesiaanse analyses van complexe 
strafzaken door rechters. Zo stellen ze dat het gebruik van een simpele versie van 
de Bayesiaanse kansrekening (zogenaamd ‘naïeve Bayes’) niet mogelijk is in een 
complexe strafzaak, omdat ze veronderstelt dat alle bewijsmiddelen statistisch 
onafhankelijk van elkaar zijn, wat in complexe strafzaken niet het geval zal zijn.  Er 
zouden daarom zogenaamde Bayesiaanse netwerken gebruikt moeten worden. 162 
Echter, deze worden bij complexe strafzaken al gauw heel complex. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de vraag of de Bayesiaanse netwerken, ook in complexe 
zaken, op een begrijpelijke manier kunnen worden opgesteld, maar dit onderzoek 
is op dit moment nog in volle gang.163 
 
Een andere belangrijke conclusie die Prakken & Meester noemen is dat de meeste 
juristen niet gewend zijn om met wiskundige formules om te gaan en dat 
Bayesiaans denken voor veel mensen contra-intuïtief is.164 Van Dijk & Sonnemans 
kwamen bij het uitvoeren van een statistisch experiment tot een soortgelijke 
conclusie. Zij  concludeerden op grond van de resultaten van hun experiment onder 
andere dat zelfs hoogopgeleide mensen, zoals juristen, veel training moeten hebben 
om de principes die voortvloeien uit de statistiek, nauwkeurig toe te passen bij 

 
160 Zie voor meer informatie Prakken 2014a, p. 10 en Prakken & Meester 2017, p. 185-197. 
161 Het gaat te ver voor dit onderzoek om de voorwaarden uitgebreid te bespreken; zie 
voor meer informatie Prakken & Meester 2017.  
162 Prakken & Meester 2017, p. 185-187. 
163 Prakken & Meester 2017, p. 185-187. Zie voor onderzoek naar Bayesiaanse netwerken 
bijvoorbeeld Hepler e.a. 2007, Fenton 2013 e.a. De Zoete e.a. 2014, Timmer 2017 e.a. en 
Vlek 2016 e.a. 
164 Prakken & Meester 2017, p. 185-197.  
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moeilijke zaken.165 De Keijser e.a. kwamen tot een vergelijkbare conclusie in 
onderzoek naar de vraag of rechters, advocaten en deskundigen van het NFI de 
conclusies in deskundigenrapportages, waarbij een Bayesiaanse wijze van 
redeneren gebruikt wordt, begrijpen.166 Dat bleek veelal niet zo te zijn. Daar komt 
nog bij dat dit onbegrip door de deelnemers niet werd onderkend; zij dachten veelal 
dat zij het goed begrepen.167 Overigens is het redeneren met onzekerheden en 
getallen niet alleen lastig voor juristen, maar blijkt dat lastig te zijn voor de mens in 
het algemeen.168 Voor de mensen die daar niet in getraind zijn, zoals de meeste 
juristen, geldt voorgaande temeer. 169  
 
Ook Van Koppen laat zich kritisch uit over het gebruik van Bayesiaanse 
kansrekening in strafzaken: ‘we mogen ons gelukkig prijzen dat de Bayesiaanse 
statistiek in het strafrecht nog niet wijdverbreid is. Dat zou, denk ik, niet 
bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van de rechtspraak’.170 Hij geeft meerdere 
argumenten waarom de Bayesiaanse kansrekening niet geschikt is voor 
strafrechtelijk bewijs, die er voornamelijk op neerkomen dat de cijfers die nodig zijn 
om Bayesiaans te kunnen redeneren niet objectief genoeg zijn om mee te redeneren. 
Zo zal de rechter bij het toepassen van de Bayesiaanse benadering onder andere een 
inschatting moeten maken van de a priorikans. De a priorikans moet worden 
ingeschat zonder dat er reeds kennis is genomen van het bewijs in de zaak, maar 
dan loopt een rechter volgens Van Koppen tegen het volgende probleem aan: ‘als 
er niet een relatief rationele manier is om een a-prioriwaarschijnlijkheid van schuld 
van de verdachte vast te stellen, dan komen we in een gebied met wel erg onzekere 
grond. De a prioriwaarschijnlijkheid van schuld wordt dan opgevuld met de 
hoogstpersoonlijke ervaringen van de rechter’.171 Die relatief rationele manier is er 
volgens Van Koppen niet, waardoor vooroordelen een hele grote en gevaarlijke rol 
kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of de verdachte schuldig is.172 

 
165 Van Dijk & Sonnemans 2009, p. 7-47.  
166 De Keijser e.a. 2009.   
167 De Keijser e.a. 2009.  
168 Kahneman 2011. 
169 Wagenaar 2008.  
170 Van Koppen 2011, p. 236.  
171 Van Koppen 2011, p. 219 en 220.  
172 Van Koppen 2011, p. 219 en 220. Zie voor de andere argumenten Van Koppen 2011, p. 
200-236. Zie ook Mackor, Jellema & Van Koppen 2021.  
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Hoewel de Bayesiaanse kansrekening gebruikt zou kunnen worden om een klein 
gedeelte van een zaak te analyseren, zou het op dit moment niet gebruikt moeten 
worden om een gehele strafzaak te analyseren.173 Er is in de rechtspraktijk meerdere 
malen een poging gedaan om een Bayesiaanse analyse van een gehele strafzaak in 
te brengen door middel van een deskundigenrapport. Onder andere bij het 
gerechtshof Den Haag en bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het Gerechtshof 
zegt er het volgende over: 
 
‘Het hof heeft echter op basis van het onderzoek ter terechtzitting in herziening geconstateerd dat er 
wetenschappelijk onvoldoende overeenstemming bestaat over de vraag of de door [deskundige 1] 
gehanteerde methode van (klassieke) Bayesiaanse analyse betrouwbaar kan worden toegepast op en in 
complexe strafzaken als de onderhavige, waarin sprake is van vele, en bovendien ten opzichte van 
elkaar niet immer als onafhankelijk te beschouwen, bevindingen. (…) Er blijken bovendien 
aanzienlijke verschillen van inzicht tussen deskundigen te bestaan over welke (en op welke wijze) 
bevindingen in complexe strafzaken zaken in de analyse dienen te worden betrokken, hoe de (a priori) 
kansen van de bevindingen (betrouwbaar) kunnen worden vastgesteld dan wel ingeschat en welke 
expertise voor die vaststelling dan wel inschatting noodzakelijk is. Dit brengt het hof tot het oordeel 
dat de betrouwbaarheid van voormelde methode en daarmee van de uit het gebruik van de methode 
voortvloeiende uitkomsten, naar de huidige stand van de wetenschap te onzeker is voor daadwerkelijke 
toepassing in een complexe strafzaak als de onderhavige.’174 
 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft een soortgelijk oordeel: 
 
“De berekening van Derksen waaruit zou blijken dat verdachte – kort gezegd – waarschijnlijk 
onschuldig is, is gemaakt volgens de theorema van Bayes. Daarmee is een – naar het oordeel van de 
rechtbank – niet onomstreden regel uit de kansrekening gebruikt voor de strafrechtelijke 
waarheidsvinding waarvan de uitkomst in hoge mate af hangt van de selectie en waardering van de 
bewijsmiddelen die door Derksen is gemaakt.  

De rechtbank sluit niet uit dat deze methode, mits juist toegepast, een hulpmiddel kan zijn bij de 
waarheidsvinding, maar de uiteindelijke beantwoording van de vraag of een tenlastegelegd feit 
wettig en overtuigend kan worden bewezen, is geen vraag die zich leent voor kansrekening. De 
beantwoording van die vraag is en blijft voorbehouden aan de rechter. Daarbij komt dat de 

 
173 Mackor, Jellema & Van Koppen 2021.  
174 Gerechtshof Den Haag, 14 oktober 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2860, r.o. 2.2. Deze 
zaak betreft de herzieningsprocedure van de veroordelingen van de verdachten in de zaak 
‘de zes van Breda’. 
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rechtbank in deze zaak een andere selectie en waardering van de bewijsmiddelen maakt dan 
Derksen.”175  

 

De rechtbank en het hof geven in bovenstaande aan dat de Bayesiaanse benadering 
zich niet leent om gebruikt te worden in een complexe strafzaak.  

 

Bayesiaans denken kan op deelpunten in een zaak zeker nuttig zijn; zie bijvoorbeeld 
Sjerps & Berger 2011 en 2017 en Berger & Aben 2010.176 Echter, op grond van 
voorgaande kan geconcludeerd worden dat er te veel redenen zijn om te twijfelen 
aan de toepasbaarheid van de Bayesiaanse benadering als algemeen denkmodel 
voor de strafrechter voor bewijsbeslissingen. Daarom zal de Bayesiaanse 
benadering in dit proefschrift niet gebruikt worden bij het ontwikkelen van het 
motiveringsmodel, dat zoals gezegd zoveel mogelijk aan moet sluiten bij de 
dagelijkse praktijk van de rechter en ook eenvoudig door de rechter toe te passen 
moet zijn. Om die reden zal de Bayesiaanse benadering dan ook in deze dissertatie 
verder niet besproken worden.  

In dit hoofdstuk worden drie rationele benaderingen getoond die gebruikt kunnen 
worden bij strafzaken. Het is uitdrukkelijk niet mijn bedoeling om deze 
benaderingen fundamenteel te veranderen. Het doel van deze dissertatie is het 
maken van een vertaalslag van theorie naar praktijk. Deze vertaalslag zal in 
hoofdstuk 6 tot uiting komen en daar zal een motiveringsmodel voor de rechter 
gepresenteerd worden. In dit hoofdstuk zal de keuze gemaakt worden voor de 
benadering die ten grondslag zal liggen aan dit motiveringsmodel.   

3.2 Verhaalsbenadering  

3.2.1 Inleiding  
 

Bennett en Feldman worden gezien als de onderzoekers die het begrip ‘verhalen’ 
introduceerden in de strafrechtelijke context.177 Pennington en Hastie hebben een 

 
175 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2016, ECLI:RBZWB:2016:3060, r.o. 5.3.2.  
176 Zie bijvoorbeeld Sjerps & Berger 2011, Sjerps & Van Voorhout 2005, Berger & Aben 
2010a, 2010b en 2010c, Sjerps 2011 en Berger 2017. 
177 Bennett en Feldman 1981. 
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vervolg gegeven aan het onderzoek van Bennett en Feldman.178 Deze onderzoeken 
zijn echter niet specifiek gericht op de beslissing van de strafrechter. De 
Nederlandse rechtspsychologen Van Koppen, Crombag en Wagenaar (1993), 
hebben de verhaalsbenadering van Bennett en Feldman en van Pennington en 
Hastie aangepast en die specifiek gericht op de beslissing van de rechter en er de 
naam theorie van verhaal en verankering aan gegeven.179 In 2011 heeft Van Koppen 
een aantal aanvullingen gegeven op de theorie van verhaal en verankering.180 Van 
Koppen is dus niet de eerste die de verhalen geïntroduceerd heeft in de 
strafrechtelijke context. Echter, in Nederland wordt zijn naam het meest verbonden 
aan de verhaalsbenadering. Om die reden zal in de rest van de paragraaf verwezen 
worden naar de theorie van Van Koppen. Een belangrijke aanvulling van Van 
Koppen is dat de verhalen met elkaar vergeleken moeten worden, voordat bepaald 
kan worden welk verhaal het beste verhaal is. In paragraaf 3.2.4 zal meer uitleg 
volgen over de vergelijking van verhalen.  
 
Een ander woord voor ‘verhaal’ is ‘scenario’. Een scenario is opgebouwd uit een 
samenhangende reeks scenario-elementen.181 Van Koppen noemt dat een 
samenhangende reeks gebeurtenissen. Het zijn in eerste instantie echter 
hypothetische gebeurtenissen die onderdeel uitmaken van een verhaal. Om 
verwarring te voorkomen zal in deze dissertatie daarom de term ‘scenario-element’ 
gebruikt worden in plaats van de door Van Koppen gebruikte term 
‘gebeurtenissen’, waarbij scenario-element staat voor een hypothetische 
gebeurtenis. Een scenario legt chronologische en causale relaties tussen de 
verschillende scenario-elementen. Dat houdt in dat er geredeneerd wordt van 
oorzaak naar gevolg.  
 
Er bestaan verhaalschema’s die gebruikt kunnen worden als hulpmiddel bij het 
opstellen van scenario’s en bij de beoordeling van de scenario’s. Een verhaalschema 
bestaat uit verschillende onderdelen en de causale relatie tussen die onderdelen. 

 
178 Pennington en Hastie 1993. 
179 Crombag, Van Koppen & Wagenaar 1993. 
180 Zie Van Koppen 2011.  
181 Zie Van Koppen 2011, p. 38.  
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Hieronder volgt een voorbeeld van een verhaalschema (waarin de causale relaties 
met naar rechts gerichte pijlen weergegeven zijn): 182 

 

 

 

 
 
Figuur 1 
  
In de onderstaande figuur is een simpel scenario opgesteld en is de relatie te zien 
tussen de scenario-elementen in het scenario en de onderdelen van het 
verhaalschema:  

 

 

Figuur 2 

 
Een causale redenering die gebruikt wordt in bovenstaande figuur is dus 
bijvoorbeeld: A steekt B neer (oorzaak), daardoor overlijdt B (gevolg). Het 
voorgaande geeft de causale relatie aan (door middel van een naar rechts gerichte 
horizontale pijl) tussen de actie (verdachte doodt het slachtoffer) en de consequentie 
(het slachtoffer wordt dood aangetroffen).   
 
In een strafzaak zijn op voorhand doorgaans meerdere scenario’s mogelijk. Daarbij 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen schuldscenario’s en 
onschuldscenario’s. Onder een schuldscenario wordt in deze dissertatie een 
scenario verstaan waarin de verdachte als schuldig gezien wordt aan hetgeen dat 
ten laste gelegd is, terwijl uit een onschuldscenario juist de onschuld van de 
verdachte blijkt ten opzichte van hetgeen ten laste is gelegd. Juridisch gezien is dat 

 
182 Bex 2009, p. 62. 
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niet geheel correct. Het onderscheid is namelijk gebaseerd op hetgeen dat ten laste 
is gelegd en richt zich alleen op de eerste materiële vraag (kan het ten laste gelegde 
feit bewezen worden?), terwijl juridisch gezien pas van een schuldigverklaring 
gesproken kan worden indien de rechter het ten laste gelegde feit niet alleen 
bewezen maar ook strafbaar acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. 
Echter, om aan te sluiten bij het onderscheid dat gemaakt wordt in de literatuur 
(onder andere door Van Koppen en Bex) en het dagelijks taalgebruik wordt in deze 
dissertatie desondanks gebruikt gemaakt van de begrippen schuldscenario en 
onschuldscenario, waarbij de invulling van deze begrippen afhankelijk is van 
hetgeen dat ten laste gelegd is en zich alleen richt op de eerste materiële vraag.183  
 
Het OM zal minimaal één schuldscenario, in de vorm van de tenlastelegging, 
inbrengen. De verdediging en de rechter zijn niet verplicht tot het inbrengen van 
scenario’s, maar hebben er wel de mogelijkheid toe.  

 3.2.2 Indirect redeneren  
 
De verhaalsbenadering hanteert een indirecte redenering: er wordt geredeneerd 
van het scenario naar de bewijsmiddelen en vervolgens weer terug naar het 
scenario. Bij indirect redeneren wordt gebruik gemaakt van abductief redeneren. 
Abductief redeneren betekent het onderling vergelijken van verschillende 
hypothesen en het kiezen van de beste hypothese. In het Engels heet deze 
redeneervorm inference to the best explanation. Dat vergelijken wordt gedaan om te 
voorkomen dat een hypothese die het bewijs ook verklaart over het hoofd gezien 
wordt. Het gaat om waarschijnlijkheidsdenken. Dat betekent dus dat de gekozen 
hypothese niet zeker waar is maar dat deze, van de hypothesen die vergeleken zijn, 
het meest waarschijnlijk is. Belangrijk bij deze vorm van redeneren is dat 
geredeneerd wordt met generalisaties ‘als hypothese dan normaliter bewijs’. De 
hypothese moet de gedane observatie verklaren. Dat betekent dat in eerste instantie 
geredeneerd wordt van de scenario-elementen naar het bewijs.184 In de figuur 

 
183 Indien sprake is van een bewezenverklaring van het schuldscenario, zal de rechter dus 
eerst nog moeten beoordelen of de tweede en derde materiële vraag ook bevestigend 
beantwoord kunnen worden, voordat juridisch gezien van een schuldigverklaring 
gesproken kan worden.   
184 Vervolgens wordt er teruggekeerd naar het scenario om deze, indien deze het meest 
waarschijnlijk is, te concluderen.  
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hieronder wordt dat geïllustreerd. Het bewijs wordt weergegeven met de vierkante 
boxen en de scenario-elementen met de rechthoekige boxen. De verticale pijlen 
wijzen naar beneden, nu er geredeneerd wordt met de causale generalisaties ‘als 
hypothese dan normaliter bewijs’. Hierdoor wordt het scenario gelinkt aan het 
bewijs.  

 
Figuur 3 

 
Zoals reeds naar voren kwam in de vorige subparagraaf, worden de scenario-
elementen onderling in de bovenstaande figuur causaal met elkaar verbonden door 
middel van de horizontale naar rechts gerichte pijlen.  
 
Stel dat de volgende observatie gedaan is: op de plaats delict is DNA aangetroffen 
dat overeenkomt met het DNA van de verdachte. De vraag is dan hoe die observatie 
verklaard kan worden. De mogelijke antwoorden op die vraag leiden tot 
verschillende hypothesen. Hoewel er meer hypothesen mogelijk zijn, volgen er 
twee hypothesen ter illustratie: 
 
Hypothese 1: de verdachte is aanwezig geweest op de plaats delict. 

Hypothese 2: iemand heeft DNA van de verdachte ‘geplant’ op de plaats delict.  

Hypothese 1 gaat uit van de causale generalisatie ‘als de verdachte aanwezig is 
geweest op de plaats delict, dan zal er DNA aangetroffen worden op de plaats delict 
dat overeenkomt met het DNA van de verdachte’. Hypothese 2 gaat uit van de 
causale generalisatie ‘als er DNA van de verdachte ‘geplant’ is op de plaats delict, 
dan zal er op de plaats delict DNA aangetroffen worden dat overeenkomt met het 
DNA van de verdachte’. Bij de bepaling welke hypothese het meest waarschijnlijk 
is, kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld bewijsmiddelen, generalisaties 
en algemene kennis. Vervolgens moet onder meer beoordeeld worden welke 
hypothese het bewijs het beste verklaart. Bij de verhaalsbenadering vormen de 
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scenario’s de hypothesen, oftewel er moet (onder meer) beoordeeld worden welk 
scenario het bewijs het beste verklaart. Het voorgaande wordt beoordeeld aan de 
hand van verificatie en falsificatie. Eenvoudig gezegd zorgt verificatie voor 
bevestiging van het scenario en falsificatie voor weerlegging van het scenario. In de 
volgende subparagraaf wordt ingegaan op verificatie van het scenario en in de 
daaropvolgende subparagraaf zal ingegaan worden op falsificatie van het scenario.  

3.2.3 Verificatie 
 

Bij verificatie van het scenario zijn twee zaken van belang. Ten eerste moet bepaald 
worden of het scenario het beschikbare bewijs verklaart. 

Het verklaren van het beschikbare bewijs 

Het kunnen verklaren van het beschikbare bewijs door het scenario, zorgt voor 
verificatie van het scenario. In de vorige subparagraaf is een voorbeeld gegeven 
waarbij DNA is aangetroffen op de plaats delict dat overeenkomt met het DNA van 
de verdachte. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk maar omwille van de 
leesbaarheid worden de mogelijkheden beperkt tot twee scenario’s:  

- scenario 1: de verdachte is aanwezig geweest op de plaats delict  
- scenario 2: iemand heeft DNA van de verdachte ‘geplant’ op de plaats delict. 

Stel nu dat er een getuige is die verklaart dat hij gezien heeft dat de verdachte 
aanwezig is geweest op de plaats delict. Uit de bewijsmiddelen volgen observaties 
die verklaard moeten worden door het scenario. In dit geval volgt uit de verklaring 
van de getuige de door de getuige gedane observatie: ‘ik zag dat de verdachte 
aanwezig was op de plaats delict’. Indien de observatie verklaard kan worden door 
het scenario dan zorgt dat voor verificatie van het scenario. In dit geval wordt de 
observatie verklaard door scenario 1 en zorgt dat dus voor bevestiging van dat 
scenario. De verklaring van de getuige wordt niet verklaard door scenario 2 en zorgt 
dientengevolge niet voor bevestiging van dat scenario.  

Een scenario is via de bewijsmiddelen verankerd in algemene kennis over de 
wereld. Elk bewijsmiddel is verankerd in algemene kennis over de wereld en levert 
een subscenario op. Een voorbeeld van een subscenario is dat een getuige verklaart 
dat hij de verdachte heeft gezien op de plaats delict. Dat subscenario ziet er als volgt 
uit: 
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Figuur 4 

‘Als een getuige iets gezien heeft dat gebeurd is, dan verklaart hij doorgaans dat het 
gebeurd is’, is de verankering in algemene kennis over de wereld. Indien het 
scenario het subscenario (oftewel het beschikbare bewijs) verklaart zorgt dat voor 
verificatie van het scenario.185   

  Coherent scenario 

Een andere vraag die beantwoord moet worden is hoe coherent het scenario is.186 
Een onderdeel van verificatie is namelijk ook het construeren van een welgevormd 
verhaal.187 Bij het proces van verificatie dient er dus niet alleen gekeken worden naar 
de bewijsmiddelen in strafzaak, maar ook naar de vraag hoe coherent een scenario 
is.  

Pennington en Hastie geven aan dat drie criteria van belang zijn bij de beoordeling 
van de vraag hoe coherent een scenario is.188 Het scenario moet plausibel, compleet 

 
185 In paragraaf 3.5 wordt verder ingegaan op de subscenario’s.  
186 Zie voor een uitgebreide uitwerking van de vraag wat een coherent scenario inhoudt 
Mackor, Jellema & Van Koppen 2021.  
187 Van Koppen 2011, p. 92-97, Crombag, Van Koppen & Wagenaar 2011 en Crombag, Van 
Koppen & Wagenaar in: Van Koppen e.a. 2010, p. 335-348.   
188 Pennington en Hastie 1993. 
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en consistent zijn.189 Op de eerste plaats moet het scenario dus plausibel zijn. 
Pennington en Hastie werken niet uit wat er onder dat begrip verstaan moet 
worden, maar Bex stelt dat hiermee bedoeld wordt dat het geen bij voorbaat 
onwaarschijnlijk scenario moet zijn (zoals het verhaal dat marsmannetjes het delict 
gepleegd hebben) en dat de causale relaties tussen de  scenario-elementen niet op 
voorhand onwaarschijnlijk moeten zijn.190 In een scenario waarbij een verdachte 
iemand vermoord heeft, maar die persoon tevens zelfmoord pleegt, is de causale 
relatie tussen deze twee scenario-elementen niet plausibel. Op de tweede plaats 
speelt de compleetheid van het scenario een rol. Een coherent scenario zou moeten 
voldoen aan een verhaalschema, zoals bijvoorbeeld het verhaalschema van figuur 
1.191 In dit verhaalschema bestaat een verhaal uit een motief, doel, actie en 
consequentie. Op de derde plaats dient het scenario consistent te zijn. Dat houdt in 
dat er geen innerlijke tegenstrijdigheden in het scenario behoren te zitten. Een 
scenario waarin de verdachte met de auto naar het café is geweest en even later in 
het scenario met de fiets naar het café is geweest, is innerlijk tegenstrijdig.  

Aan deze criteria voeg ik een vierde criterium toe: een coherent scenario moet ook 
gedetailleerd zijn.192 Dat betekent dat een scenario zo min mogelijk verhaalsgaten 
moet kennen. Een verhaalsgat houdt in dat er een stukje mist in het scenario. Een 
scenario waarin de verdachte slechts verklaart dat hij van 11.00 uur tot 13.00 uur bij 
de buurvrouw is geweest en om 15.00 uur weer thuis was, is een scenario met een 
verhaalsgat omdat er geen invulling is van het tijdsbestek tussen 13.00 uur en 15.00 
uur. Hoe minder verhaalsgaten er zijn, hoe beter het scenario wordt. De 
verhaalsgaten vallen niet onder het begrip compleetheid, omdat de compleetheid 
ziet op het voldoen aan de elementen van een verhaalschema. Buiten het 
verhaalschema kunnen er nog verdere details zijn waarmee het scenario verder 
wordt ingevuld. Een verhaalsgat moet overigens niet verward worden met een 
bewijsgat. Met een bewijsgat wordt in de verhaalsbenadering bedoeld dat er voor 
een specifiek scenario-element (dat is opgenomen in het verhaal) geen bewijs wordt 
gevonden dat door het scenario-element wordt verklaard. Stel dat er een scenario is 
waarin de verdachte het moordwapen gedumpt heeft in de zee. Ondanks een 

 
189 Bex 2009, p. 72 en 73.  
190 Bex 2009, p. 73. 
191 Bex 2009, p. 62. 
192 Zie ook Mackor 2016, p. 5 en 6.  
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actieve zoektocht naar bewijs, wordt er geen enkel bewijs gevonden waaruit blijkt 
dat de verdachte het gedaan heeft. Er wordt echter ook geen bewijs gevonden dat 
het scenario-element tegenspreekt. Het voorgaande betekent dat er sprake is van 
een bewijsgat bij het scenario-element dat de verdachte het moordwapen gedumpt 
heeft in zee. 193   

Verder zou ik de term plausibel los willen koppelen van de interne coherentie. Bij 
de vraag of een scenario plausibel is wordt namelijk beoordeeld of het scenario 
extern coherent is met de algemene kennis over de wereld.194 Een scenario waarin 
marsmannetjes het delict gepleegd hebben komt niet overeen met onze algemene 
kennis over de wereld, nu wij er vanuit gaan dat marsmannetjes niet bestaan. Een 
dergelijk scenario is dus niet extern coherent. Een ander aspect van externe 
coherentie is overigens dat het scenario coherent moet zijn met de specifieke kennis 
over de zaak.195 Een scenario waarin het slachtoffer is vermoord, terwijl de 
patholoog-anatoom verklaard heeft dat er sprake is van een natuurlijke dood zorgt 
ervoor dat het scenario niet extern coherent is met de specifieke kennis over die 
zaak. De specifieke kennis houdt echter verband met het aanwezige bewijs en dat 
betekent dat dit aspect reeds meegenomen wordt bij de beoordeling van de vraag 
in hoeverre het scenario het bewijs verklaart.  

Om verwarring te voorkomen zal de externe coherentie van het scenario met het 
oog op de algemene kennis over de wereld, in het vervolg van deze dissertatie 
aangeduid worden met het woord ‘plausibel’.   

Bij de vraag of er sprake is van een coherent scenario wordt er dus nog niet gekeken 
naar de vraag of het scenario het beschikbare kan bewijs verklaren. Er wordt alleen 
gekeken naar de scenario-elementen en hoe die door causale generalisaties met 
elkaar verbonden zijn. In deze dissertatie wordt dat aangeduid als het 
hoofdscenario. In de figuur hieronder worden de scenario-elementen weergegeven 
met de rechthoekige boxen en de causale relaties tussen de scenario-elementen met 
de horizontale naar rechts gerichte pijlen. Het hoofdscenario wordt aangegeven 
door middel van de stippellijn. 

 
193 In figuur 11 is te zien hoe een bewijsgat er schematisch weergegeven uitziet.  
194 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151. 
195 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151. 
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Figuur 5 

Kort samengevat wordt er bij de beoordeling van de vraag of het scenario coherent 
is dus gekeken naar de volgende twee zaken: 

1.  Is het (hoofd)scenario intern coherent, oftewel is het scenario consistent, 
compleet en gedetailleerd; en 

2.  Is het (hoofd)scenario plausibel, oftewel komt het scenario overeen met 
onze algemene kennis over de wereld.   

Indien beide punten positief beantwoord worden dan mag geconcludeerd 
worden dat er sprake is van een coherent scenario. Schematisch 
weergegeven ziet dat er als volgt uit: 

 

Figuur 6 

Tot slot nog de opmerking dat het hebben van een coherent scenario niet wil 
zeggen dat het scenario ook waar is. Sterker nog, hoe coherenter een scenario, hoe 
waarschijnlijker het is dat geoordeeld wordt dat het scenario waar is, ongeacht of 
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het scenario daadwerkelijk waar is.196 Crombag e.a. waarschuwen dan ook om 
ervoor te waken dat een goed verhaal dat niet past bij het bewijs het wint van een 
slecht verhaal dat wel past bij het bewijs.197 Het is dan ook belangrijk om pogingen 
te doen tot falsificatie van het scenario.  

3.2.4 Falsificatie 
 
Een coherent scenario dat het beschikbare bewijs verklaart is nog niet voldoende 
om het scenario als waar aan te nemen. Er kunnen immers meerdere coherente 
scenario’s zijn die het bewijs ook verklaren. Van Koppen stelt dat voordat 
geconcludeerd mag worden dat een scenario (waarschijnlijk) waar is, bij de 
overwegingen een alternatief scenario betrokken moet worden. Scenario’s moeten 
met elkaar vergeleken worden, omdat het anders onmogelijk is om vast te stellen of 
een scenario iets bewijst en in welke mate het iets bewijst.198 Er wordt gebruik 
gemaakt van de eerder besproken ‘inference to the best explanation’. In strafzaken is 
het echter niet voldoende dat het schuldscenario de beste verklaring is en 
waarschijnlijker is dan een onschuldscenario. In strafzaken wordt immers 
uitgegaan van het principe dat de schuld buiten gerede twijfel moet zijn.199 Dat 
betekent dat het schuldscenario veel waarschijnlijker moet zijn dan de 
onschuldscenario’s, voordat er overgegaan kan worden tot een 
bewezenverklaring.200 Als het schuldscenario iets slechter, even goed of iets beter is 
dan de onschuldscenario’s, dan zal vrijspraak moeten volgen. 
   
Bij het vergelijken van de scenario’s moet gekeken worden naar de criteria die aan 
bod zijn gekomen in de voorgaande subparagrafen. Dat houdt in dat in de eerste 
plaats gekeken moet worden naar de vraag welk scenario het beschikbare bewijs 
het beste verklaart. In de tweede plaats moet beoordeeld worden welk scenario het 
meest coherent is, oftewel welk scenario het meest compleet, consistent, 

 
196 Bennet and Feldman 1981, Pennington and Hastie 1986, Pennington and Hastie 1988 
and Pennington and Hastie 1992, zie ook Bex 2009, p. 75.  
197 Crombag e.a. 1994, hoofdstuk 4.  
198 Van Koppen 2011, p. 39. Daarbij hoeven niet alle mogelijke scenario’s met elkaar 
vergeleken te worden, maar alleen de redelijke scenario’s. Voor de vraag wat een redelijk 
scenario is zie paragraaf 4.2 van deze dissertatie.  
199 Zie voor meer informatie paragraaf 2.2.3.  
200 Van Koppen 2011, p. 42.  
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gedetailleerd en plausibel is. Op het moment dat een scenario de vergelijking 
verliest, dan betekent dit dat dit scenario gefalsificeerd wordt.    
 
Bij de vraag welk scenario het bewijs het beste verklaart, zijn vooral 
discriminerende feiten van belang. Een discriminerend feit is een feit dat wel of veel 
beter verklaard wordt door het ene scenario en niet of veel slechter door het andere 
scenario. Op het moment dat een feit even goed verklaard wordt door beide 
scenario’s maakt het geen onderscheid tussen de scenario’s en zal dat geen 
(onderscheidend) bewijs opleveren. Om waarde te kunnen hechten aan verifiërend 
bewijs, zal dus bepaald moeten worden of er sprake is van een discriminerend feit. 
Om te kunnen bepalen of er sprake is van een discriminerend feit zal er altijd een 
vergelijking plaats moeten vinden.  

Ter illustratie het volgende voorbeeld. Stel dat er een zaak is waarin het slachtoffer 
levenloos is aangetroffen in haar slaapkamer en dat er iemand is die verdacht wordt 
van het doden van het slachtoffer. Er is DNA aangetroffen op de slaapkamer van 
het slachtoffer (de plaats delict) en op het slachtoffer zelf dat overeenkomt met het 
DNA van de verdachte. Op het eerste gezicht lijkt dat (wellicht) sterk bewijs. Echter, 
de verdachte brengt een scenario in waarin hij haar niet gedood heeft, maar waarin 
hij een affaire had met het slachtoffer en gemeenschap met haar gehad heeft in haar 
slaapkamer, een paar uur voordat zij om het leven gebracht werd. In dat geval is 
het (zeer) voorstelbaar dat er DNA wordt aangetroffen op het slachtoffer en in haar 
slaapkamer dat overeenkomt met het DNA van de verdachte. Dat betekent dat het 
aantreffen van het DNA dat overeenkomt met het DNA van de verdachte verklaard 
wordt door zowel het schuldscenario als het onschuldscenario. Oftewel, op zichzelf 
zorgt het aangetroffen DNA (het bewijs) niet voor een discriminerend feit, nu het 
bewijs even goed verklaard wordt door beide scenario’s. 

Een schuldscenario dat op veel punten geverifieerd wordt, kan heel sterk 
overkomen. Echter, indien er tevens een onschuldscenario is dat de bewijsmiddelen 
net zo goed verklaart, dan betekent dit dat het schuldscenario in feite helemaal niet 
sterk is. Dat komt pas aan het licht door het vergelijken van scenario’s. Indien een 
schuldscenario niet vergeleken wordt met alternatieve scenario’s kan het dus 
voorkomen dat een beter (onschuld)scenario niet wordt meegenomen in de 
afweging van de rechter en dat er vanwege de aanwezigheid van verifiërend bewijs 
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voor het schuldscenario, onterecht overgegaan wordt tot een bewezenverklaring. 
Om die reden is het belangrijk om ook te kijken naar mogelijkheden tot falsificatie.  
 
 Subscenario’s  
Ook op het niveau van de bewijsmiddelen moeten alternatieven met elkaar 
vergeleken worden. Elk bewijsmiddel levert een subscenario op. Zo is het verhaal 
dat de getuige verklaard heeft dat hij heeft gezien dat de verdachte een rode trui 
droeg omdat hij dat inderdaad gezien heeft, een subscenario. Een alternatief 
subscenario bij de verklaring van de getuige zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de 
getuige een reden heeft om te liegen en om die reden heeft verklaard dat de 
verdachte een rode trui droeg. Een ander alternatief subscenario is dat de getuige 
het niet goed gezien heeft. En zo zijn er meerdere alternatieve subscenario’s te 
bedenken. Ook voor een subscenario geldt dat het slechts houdbaar is als het beter 
blijkt dan de alternatieven.201  
 
Van Koppen gebruikt de onderstaande figuur om aan te geven hoe de subscenario’s 
gezien moeten worden ten opzichte van het schuldscenario en onze algemene 
kennis over de wereld.202  

 
Figuur 7 

 
201 Van Koppen 2011, hoofdstuk 4.  
202 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151. 
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Het grootste kritiekpunt op de verhaalsbenadering is dat deze op een aantal punten 
nog niet ver genoeg ontwikkeld is.203 Dat geldt in ieder geval voor de uitwerking 
van de subscenario’s. In deze dissertatie zal een poging gedaan worden om dit punt 
beter uit te werken en de benadering hiermee te verbeteren.204 De illustratie van Van 
Koppen, zoals in figuur 7, geeft op een onnauwkeurige wijze weer hoe de 
subscenario’s gezien moeten worden ten opzichte van het hoofdscenario (en 
daarmee de scenario-elementen). Bovendien krijgt de algemene kennis in de 
illustratie van Van Koppen een onjuiste plek toebedeeld omdat de algemene kennis 
al gebruikt wordt in het subscenario zelf.   
 
Mijns inziens bestaat een subscenario uit een scenario-element dat het bewijs 
verklaart door middel van een causale generalisatie. Die causale generalisatie heeft 
betrekking op onze algemene kennis van de wereld. Indien het subscenario waarin 
de getuige verklaart dat hij heeft gezien dat de verdachte een rode trui droeg omdat 
hij dat inderdaad gezien heeft, ziet dat er schematisch weergegeven als volg uit: 
 

 

 
203 Dat wordt ook onderkend door Van Koppen, zie Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-
1151.  
204 Ik doe een voorstel in deze subparagraaf en dat voorstel zal in paragraaf 3.5 verder 
verhelderd worden aan de hand van een voorbeeld.   
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Figuur 8 

 
Het subscenario waarin de getuige verklaart dat hij heeft gezien dat de verdachte 
een rode trui droeg omdat hij een reden heeft om te liegen, ziet dit er schematisch 
weergegeven als volgt uit: 
 

Figuur 9 
 
Zoals te zien is in bovenstaande figuren wordt inderdaad gebruik gemaakt van onze 
algemene kennis van de wereld, maar heeft dat, anders dan Van Koppen stelt, 
betrekking op de causale generalisatie die gebruikt wordt om het bewijs (causaal) 
te kunnen verklaren door het scenario-element.  
  
Het alternatieve subscenario geeft een alternatieve verklaring voor de 
getuigenverklaring. Ook de subscenario’s moeten met elkaar vergeleken worden 
om vervolgens te bepalen welk subscenario het meest waarschijnlijk is. In het 
gegeven voorbeeld moet dus beoordeeld worden of het waarschijnlijker is dat de 
getuige verklaart dat hij heeft gezien dat de verdachte een rode trui droeg omdat de 
verdachte inderdaad een rode trui droeg of dat de getuige dat verklaart omdat hij 
een reden heeft om te liegen.  
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Het voorbeeld in figuur 8 is slechts één subscenario. Echter, een scenario kent 
meestal meerdere subscenario’s. In de onderstaande figuur worden drie 
verschillende subscenario’s binnen een scenario weergegeven. In de figuur wordt 
het bewijs weergegeven met de vierkante boxen, de (causale) generalisaties die 
gebruikt worden om het bewijs te verklaren met de cirkels en de scenario-elementen 
met de rechthoekige boxen. De subscenario’s zelf zijn omlijnd met een stippellijn.    
 

 
Figuur 10 
 

De scenario-elementen worden met elkaar verbonden door middel van causale 
generalisaties (die aangegeven worden met de horizontale pijlen) en alle scenario-
elementen tezamen vormen het hoofdscenario. Zoals ook te zien is in bovenstaande 
figuur maken de horizontale pijlen tussen de rechthoekige boxen dus geen 
onderdeel uit van de subscenario’s. De rechthoekige boxen daarentegen maken wel 
deel uit van het subscenario. Het komt dus regelmatig voor dat een rechthoekige 
box deel uitmaakt van zowel het hoofdscenario als een subscenario. Dat is alleen 
niet het geval indien een bepaald scenario-element geen bewijs verklaart. In dat 
geval kent dat scenario-element een bewijsgat. Stel dat het middelste scenario-
element geen bewijs verklaart dan betekent dit dat het scenario-element geen deel 
uitmaakt van een subscenario, terwijl het wel deel uitmaakt van het hoofdscenario. 
Dat ziet er schematisch weergegeven als volgt uit: 
 

 
 Figuur 11 
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In bovenstaande figuur is te zien dat het middelste scenario-element geen bewijs 
verklaart, waardoor dat scenario slechts twee subscenario’s kent (die weergegeven 
worden met de stippellijntjes).  
 
Bij het bedenken en toetsen van alternatieve (sub)scenario’s kan gebruik gemaakt 
worden van kritische vragen. De kritische vragen vormen een checklist die moet 
helpen bij het vinden van alternatieve (sub)scenario’s en moet voorkomen dat een 
mogelijk alternatief (sub)scenario over het hoofd wordt gezien. Bij een 
getuigenverklaring kunnen bijvoorbeeld de volgende kritische vragen gesteld 
worden:205 

- Is de getuige betrouwbaar? 
- Werkt het geheugen van de getuige naar behoren? 
- Werken de zintuigen van de getuige naar behoren? 

3.2.5 Uitwerking Bijenkorfvoorbeeld 
 

Hieronder zal het abductief redeneren verder uitgelegd worden aan de hand van 
een casus.206 In deze casus wordt een vrouw verdacht van het plegen van diefstal bij 
de Bijenkorf. De beveiliger treedt in deze casus op als getuige en heeft de volgende 
drie zaken verklaard:  

1. ‘De verkoopster keek naar mij en wees vervolgens naar verdachte.’  
2. ‘De beveiligingspoortjes bij de uitgang gingen af op het moment dat 

verdachte door de poortjes liep.’  
3. ‘Ik heb in de tas van de verdachte gekeken en trof ondergoed uit de winkel 

aan, met de beveiligingstag er nog aan.’  

Ook de verkoopster heeft een verklaring afgelegd en verklaart de volgende twee 
zaken:  

 
205 De kritische vragen zijn gebaseerd op ideeën van Walton met elementen uit het werk 
van Schum over de betrouwbaarheid van getuigen (zie Walton 2008 en Schum 1994). 
Ontleend aan Prakken 2014b, p. 4. Overigens is dat geen limitatieve opsomming.  
206 Casus ontleend aan De Groot 2015, p. 372- 377. De casus is enigszins aangepast. De 
voorbeelden die gegeven worden in dit hoofdstuk zijn relatief eenvoudig van aard met het 
oog op het doel: inzicht geven in het gebruik van een rationele methode.   
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1. ‘Ik zag dat de verdachte ondergoed in haar tas stopte’.  
2. ‘Ik heb oogcontact gemaakt met de beveiliger en heb vervolgens naar 

verdachte gewezen’.  

Voor het overige is er (nog) geen bewijs aanwezig.  

Nu er sprake is van abductief redeneren moet het bewijs verklaard worden door 
een scenario. Het scenario vormt een hypothese die bestaat uit meerdere (aan elkaar 
gelinkte) scenario-elementen, die de verschillende observaties (de bewijsmiddelen) 
moeten verklaren. In totaal zijn er vijf verschillende observaties, namelijk de 
getuigenverklaringen van de verkoopster en de beveiliger. In het schema hieronder 
zijn de observaties weergegeven als O1 tot en met O5. Te zien is dat alle vijf 
observaties verklaard kunnen worden door het schuldscenario en dat er 
geredeneerd wordt van scenario naar bewijs (de observatie). 

 

Figuur 12 
 
Bij indirect redeneren moet er, als er een deugdelijk schuldscenario beschikbaar is, 
altijd gezocht worden naar alternatieve scenario’s, omdat abductief redeneren niet 
logisch dwingend is: dat een scenario bewijs verklaart, betekent niet dat er geen 
andere verklaringen mogelijk zijn. Als er alternatieve onschuldscenario’s zijn, zal 
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(in theorie) een vergelijking moeten plaatsvinden om te kunnen bepalen welk 
scenario het meest waarschijnlijk is.207 Er zal dan dus tenminste één 
onschuldscenario tegenover het schuldscenario gezet moeten worden.208 Hoewel er 
meerdere onschuldscenario’s te bedenken zijn, beperk ik mij in dit voorbeeld tot 
één onschuldscenario. In dat onschuldscenario heeft de verkoopster het ondergoed 
in de tas van verdachte gestopt, omdat zij een hekel heeft aan de verdachte en haar 
bewust wil benadelen. De verkoopster kijkt vervolgens naar de beveiliger om hem 
op de verdachte te wijzen en de beveiligingspoortjes gaan af op het moment dat de 
verdachte er doorheen loopt. De beveiliger treft vervolgens ondergoed aan in de tas 
van de verdachte, met de beveiligingstag er nog aan. Hieronder is te zien dat de vijf 
observaties ook verklaard kunnen worden door het onschuldscenario.  

 

 

 

 

 

 
207 Het vergelijken van hypothesen is de basis van abductief redeneren. In theorie zal er 
dus altijd een vergelijking plaats moeten vinden om te kunnen bepalen welke hypothese 
het meest waarschijnlijk is. Echter, in de rechtspraktijk is dat niet altijd nodig en kunnen 
alternatieven soms ook direct verworpen worden nadat deze in overweging zijn genomen. 
In hoofdstuk 4 zal daar uitgebreid op ingegaan worden.     
208 Dat is strikt genomen overigens niet geheel juist. Er zou ook een minder zwaar delict 
tegenover het schuldscenario gezet kunnen worden, bijvoorbeeld doodslag tegenover 
moord. 
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G1- Als een getuige gezien heeft dat iets gebeurd is, dan verklaart hij doorgaans dat het gebeurd is. 

O1- Verkoopster: ‘ik zag verdachte ondergoed in haar tas stoppen’. 
O2- Verkoopster: ‘ik maakte oogcontact met de beveiliger en weest naar verdachte’. 
O3- Beveiliger: ‘ik zag dat de verkoopster naar mij keek, vervolgens wees zij naar verdachte’. 
O4- Beveiliger: ‘ik zag en hoorde dat de beveiligingspoortjes af gingen op het moment dat verdachte 
er doorheen liep’. 
O5- Beveiliger: ‘ik zag dat de verdachte ondergoed in haar tas had zitten met de beveiligingstag er 
nog aan’.  
 
Figuur 13 

Wanneer de twee scenario’s met elkaar vergeleken worden, komt men tot de 
conclusie dat het aanwezige bewijs verklaard wordt door zowel het schuldscenario 
als het onschuldscenario. Als de verkoopster de verdachte bewust wil benadelen 
ligt het immers voor de hand dat de verkoopster liegt en om die reden verklaart dat 
zij zag dat de verdachte ondergoed in haar tas stopte. Ook het afgaan van de 
beveiligingspoortjes wordt door beide scenario’s verklaard: in het schuldscenario 
omdat de verdachte ondergoed in haar tas gestopt heeft en in het onschuldscenario 
omdat de verkoopster ondergoed in de tas van de verdachte gestopt heeft.  

Het schuldscenario en het onschuldscenario hierboven zijn uitgewerkt op basis van 
de al aanwezige informatie. Vervolgens kan gezocht worden naar nieuwe 
informatie. Dat kan gedaan worden door voorspellingen te doen over te verwachten 
bewijsmiddelen. Zo kan bij het onschuldscenario bijvoorbeeld een voorspelling 
gedaan worden over de relatie tussen verdachte en verkoopster. Als de verkoopster 
de verdachte bewust wil benadelen dan zal zij de verdachte vermoedelijk kennen 
en zullen zij vermoedelijk geen goede relatie hebben. Vervolgens moet er onderzoek 
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gedaan worden om te kunnen beoordelen of de uitspraak over het voorspelde feit 
ook waar is; kennen de verdachte en de verkoopster elkaar en hebben zij geen goede 
relatie? Het onderzoek kan bijvoorbeeld inhouden dat de verkoopster en de 
verdachte ondervraagd worden over die kwestie. Indien er nieuwe informatie 
gevonden wordt dan betekent dit dat de scenario’s aangepast moeten worden en er 
opnieuw een vergelijking plaats dient te vinden. 

Op een gegeven moment zal het doen van onderzoek naar nieuwe informatie 
moeten stoppen nu de rechter op enig moment een beslissing zal moeten nemen. 
Hij moet dan een afweging maken op grond van de aanwezige informatie.209 Soms 
is het overduidelijk dat een bepaald scenario veel beter is dan een ander scenario, 
maar soms is dat ook minder duidelijk. Stel dat er in het voorbeeld, ondanks nader 
onderzoek, geen aanvullend bewijs wordt gevonden. Dan betekent dit dat de beide 
scenario’s het aanwezige bewijs ongeveer even goed verklaren.210 Naast de vraag 
welk scenario het bewijs beter verklaart moet ook beoordeeld worden hoe coherent 
de scenario’s zijn. In dit geval kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden of het 
gebruikelijker is dat een klant ondergoed in haar tas verstopt om het te stelen of dat 
het gebruikelijker is dat een verkoopster een klant wil benadelen omdat zij een hekel 
heeft aan de klant. Het gaat dus niet om de vraag welk scenario het bewijs het beste 
verklaart (want daarin verschillen zij niet van elkaar), maar om de vraag welk 
scenario de meest gebruikelijke gang van zaken vertelt: welk scenario is het meest 
plausibel.211 Die vraag kan bijvoorbeeld beantwoord worden aan de hand van 
algemene statistieken (voor zover die aanwezig zijn) of op grond van het gezonde 
verstand (de algemene ervaringsregels).  

Om te bepalen welk scenario het meest waarschijnlijk is dienen ze dus eerst met 
elkaar vergeleken te worden en moet beoordeeld worden welk scenario het meest 
waarschijnlijk is. Die beoordeling vindt plaats aan de hand van de beantwoording 
van twee vragen: welk scenario verklaart het bewijs het beste en welk scenario is 

 
209 In de praktijk zullen de politie en het OM het grootste gedeelte van het onderzoek vaak 
al verricht hebben.  
210 Overigens is er sprake van een bewijsgat in het onschuldscenario nu er geen aanvullend 
bewijs gevonden wordt dat de verkoopster een hekel heeft aan verdachte. Dat maakt het 
onschuldscenario iets minder sterk. Echter, het neemt niet weg dat het aanwezige bewijs 
door beide scenario’s verklaard kan worden.  
211Zie ook paragraaf 3.2.3 onder ‘coherent scenario’.  
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het meest coherent. Indien een scenario de vergelijking verliest wordt deze 
gefalsificeerd. Indien het scenario de vergelijking wint dan is dat scenario 
(vooralsnog) het scenario dat het meest waarschijnlijk is. Vooralsnog, omdat er 
telkens nieuwe scenario’s ingebracht kunnen worden en het scenario vervolgens 
ook van die nieuwe scenario’s de vergelijking zal moeten winnen.  

3.2.6 Voor- en nadelen van de verhaalsbenadering 
 
Een groot voordeel van de verhaalsbenadering is dat het een duidelijk overzicht 
geeft van wat er gebeurd is dan wel van wat er gebeurd zou kunnen zijn. De causale 
relaties tussen scenario-elementen zijn gemakkelijk te herkennen en het scenario 
zorgt voor organisatie van het bewijs. Het is eenvoudig te zien welke scenario-
elementen een bewijsgat kennen en het bewijs krijgt betekenis doordat het door het 
scenario wordt verklaard. Door het vergelijken van de scenario’s wordt duidelijk 
wat de discriminerende feiten zijn en hoeveel waarde er aan bepaald bewijs 
toegekend kan worden. Door het moeten opstellen en vergelijken van (alternatieve) 
scenario’s wordt de kans kleiner dat er een scenario over het hoofd gezien wordt 
dat het bewijs ook verklaart.  
 
Verder kan er bij de verhaalsbenadering ingezoomd worden op de afzonderlijke 
delen van het scenario en hun verankering, door de analyse en vergelijking van 
subscenario’s. Dat neemt niet weg dat het bij de argumentatieve benadering 
mogelijk is om nog explicieter aan te geven welk onderdeel er precies wordt 
aangevallen. Dat zal besproken worden in de volgende subparagraaf over de 
argumentatieve benadering.  
 
Er zit ook een nadeel aan de verhaalsbenadering. Het lijkt namelijk natuurlijker om 
te redeneren van bewijs naar hypothese in plaats van omgekeerd, zoals 
voorgeschreven wordt door de verhaalsbenadering. Er is ook onderzoek dat 
suggereert dat juristen indirect redeneren met bewijsbronnen, zoals getuigen- en 
deskundigenverklaringen, onnatuurlijk vinden. Juristen zijn, in ieder geval bij 
bewijsbronnen, geneigd om te redeneren van bewijs naar scenario.212 Ter illustratie, 

 
212 Van den Braak e.a. 2008, p. 160-169. Dat lijkt in ieder geval op te gaan voor de 
getuigenverklaring, de deskundigenverklaring en de verklaring van de verdachte. Zie ook 
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bij de getuigenverklaring van de beveiliger zou het dan natuurlijker zijn om als 
volgt te redeneren: de beveiliger heeft verklaard dat de beveiligingspoortjes 
afgingen op het moment dat de verdachte er doorheen liep, dus de 
beveiligingspoortjes gingen af toen verdachte er doorheen liep. Indien andersom 
geredeneerd wordt, dus van scenario naar bewijs, dan wordt er als volgt 
geredeneerd. De observatie van de getuige ‘de beveiligspoortjes gingen af op het 
moment dat de verdachter er doorheen liep’ wordt verklaard door het scenario-
element ‘de beveiliger loopt naar verdachte, kijkt in haar tas en treft daar ondergoed 
aan met de beveiligingstag er nog aan’. Dat betekent dat het soms natuurlijker is om 
in een andere richting te redeneren dan wordt voorgeschreven door de 
verhaalsbenadering. Overigens wordt dat punt ook onderkend door Van Koppen.213  
 

3.3 Argumentatieve benadering 

3.3.1 Inleiding  
 
De argumentatieve benadering is een benadering waarbij er, met behulp van 
argumenten, wordt geredeneerd van de bewijsmiddelen naar de uiteindelijk te 
bewijzen en ten laste gelegde feiten.214 Er wordt dus geredeneerd vanuit het bewijs 
naar de hypothese. Deze benadering is in de rechtstheorie geïntroduceerd door 
Wigmore215 en uitgebouwd door de ‘New Evidence Scholars’.216 Het werk van 
Wigmore en de ‘New Evidence Scholars’ sluit aan bij het idee van weerlegbare 
argumentatie (oftewel defeasible argumentation) in de argumentatieve benadering en 
kunstmatige intelligentie.217 Weerlegbare argumentatie houdt in dat er rekening 
gehouden kan worden met mogelijke uitzonderingen, waardoor het mogelijk is het 
argument te weerleggen.  
 

 
Van den Braak e.a. 2008, p. 160-169 en Bex 2009, p. 54. Iets soortgelijks wordt ook 
aangegeven door Van Koppen, zie Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.  
213 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151. In paragraaf 3.5 wordt er verder op ingegaan.  
214 Anderson e.a. 2005. 
215 Wigmore 1931. 
216 Het werk van de ‘New Evidence Scholars’ wordt vaak gekarakteriseerd door het 
gebruik van wetenschappelijke inzichten afkomstig uit de wiskunde en de logica. Zie 
bijvoorbeeld Park 1991, p. 854-858.  
217 Bex 2009, p. 33. Bex verwijst daarbij naar Feteris 1999 en Bex e.a. 2003.  
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Waar de verhaalsbenadering gebruik maakt van indirect redeneren, maakt de 
argumentatieve benadering gebruik van direct redeneren. In de volgende 
subparagraaf zal besproken worden wat in deze dissertatie verstaan wordt onder 
direct redeneren. Bij direct redeneren wordt gebruik gemaakt van argumenten. Om 
die reden is het nuttig om kort in te gaan op de structuur van argumenten, hetgeen 
gedaan wordt in paragraaf 3.3.3. Ook is het belangrijk, zoals besproken wordt in 
paragraaf 3.3.4, om een onderscheid te maken tussen deductieve argumentatie en 
weerlegbare argumentatie en er bewust van te zijn dat er verschillende manieren 
zijn om een argument te weerleggen. Tot slot zal in paragraaf 3.3.5 benoemd 
worden wat de voor- en nadelen zijn van de argumentatieve benadering.   

3.3.2 Direct redeneren  
 
Bij direct redeneren wordt geredeneerd met evidentiële generalisaties van de vorm 
‘als bewijs dan hypothese’. Dat betekent dat er geredeneerd wordt van bewijs naar 
hypothese. Het bewijs moet gezien worden als premissen van het argument. De 
hypothese kan gezien worden als de conclusie van het argument. In de 
onderstaande figuur wordt schematisch weergegeven hoe de redenering eruitziet 
indien de hypothese evidentieel wordt afgeleid uit het bewijs. In dat geval kan de 
hypothese dus gezien kan worden als de conclusie van het argument.  
 

  
Figuur 14 

 
 
Dat is dus tegengesteld aan het indirecte redeneren van de verhaalsbenadering 
waarbij geredeneerd wordt van scenario naar bewijs (en dan uiteindelijk weer terug 
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naar het te bewijzen scenario). Dat de redenering tegengesteld is, wordt aangegeven 
door de richting van de verticale pijlen. Bij de argumentatieve benadering wijzen 
die omhoog, terwijl ze bij de verhaalsbenadering naar beneden wijzen.  
 
Bij direct redeneren wordt gebruik gemaakt van de (weerlegbare) modus ponens 
redeneervorm ‘als P dan doorgaans Q, dus (vermoedelijk) Q’.218 

De (weerlegbare) modus ponens ziet er als volgt uit: 

Als P, dan doorgaans Q 
P 
Dus, (vermoedelijk) Q 

 

Stel nu dat er vingerafdrukken van de verdachte aangetroffen zijn op de plaats 
delict. Op het moment dat gebruik gemaakt wordt van direct redeneren ziet dat er 
als volgt uit: 

Als er vingerafdrukken van iemand aangetroffen worden op de plaats 
delict, dan was diegene doorgaans op de plaats delict 
Er zijn vingerafdrukken van de verdachte aangetroffen op de plaats delict 
Dus, de verdachte was (vermoedelijk) op de plaats delict 
 

Er wordt gebruik gemaakt van de generalisatie ‘als er vingerafdrukken van iemand 
aangetroffen worden op plaats delict, dan was diegene doorgaans op de plaats 
delict’. De gebruikte generalisatie zegt in feite dat het aanwezig zijn geweest op de 
plaats delict (de hypothese) de normale/gebruikelijke/meest waarschijnlijke 
verklaring is voor het aantreffen van de vingerafdrukken op de plaats delict (het 
bewijs). Bij direct redeneren wordt ervan uitgegaan dat de gebruikte generalisatie 
waar is en van toepassing is. Echter, er kunnen uitzonderingen bestaan op 
generalisaties. Bij generalisaties die van bewijs naar hypothese gaan zijn 
uitzonderingen (op de generalisatie) mogelijke alternatieve verklaringen. In 

 
218 Bij weerlegbare argumentatie is het mogelijk om tegenargumenten in te brengen tegen 
de redeneerstappen, de premissen en conclusies.  Bij deductief geldige argumenten 
kunnen er alleen tegenargumenten ingebracht worden tegen de premissen. In paragraaf 
3.3.4 volgt meer uitleg over weerlegbare argumentatie.  
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bovenstaand geval zouden de vingerafdrukken van de verdachte bijvoorbeeld 
‘geplant’ kunnen zijn door een ander, om zo de schuld af te schuiven op de 
verdachte. Deze uitzondering is een alternatieve verklaring voor het aantreffen van 
de vingerafdrukken van de verdachte op de plaats delict. Echter, zolang er geen of 
te weinig bewijs gevonden wordt voor eventuele alternatieve verklaringen is het 
gerechtvaardigd om te accepteren dat vingerafdrukken van de verdachte op de 
plaats delict zijn aangetroffen, omdat hij op de plaats delict was.   

In paragraaf 3.2.5 is een voorbeeld gebruikt waarin iemand verdacht wordt van het 
stelen van ondergoed in de Bijenkorf. Dat voorbeeld zal hier ook gebruikt worden. 
Bij direct redeneren wordt er, zoals gezegd, geredeneerd van bewijs naar hypothese. 
Er wordt gebruik gemaakt van generalisaties en kan er, bijvoorbeeld met behulp 
van de modus ponens, tot een conclusie gekomen worden. In de casus verklaart de 
verkoopster dat zij gezien heeft dat de verdachte ondergoed in haar tas stopte. Een 
mogelijke uitwerking hiervan is als volgt: 

Als een getuige P zegt dan doorgaans P (premisse) 
De getuige (verkoopster) verklaart dat ze heeft gezien dat de verdachte 
ondergoed in haar tas heeft gestopt (premisse) 
Dus, de verdachte heeft (vermoedelijk) ondergoed in haar tas gestopt 
(conclusie) 

 
Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

 

Figuur 15 
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Naast de verklaring van de verkoopster is er ook ander bewijs, namelijk de 
verklaring van de beveiliger. De beveiliger verklaart onder meer dat hij zag en 
hoorde dat de beveiligingspoortjes afgingen op het moment dat de verdachte er 
doorheen liep. Uit de verklaring van de beveiliger kan vervolgens worden afgeleid 
dat de beveiligingspoortjes afgingen op het moment dat de verdachte er doorheen 
liep. Ook hier wordt de generalisatie gebruikt ´als een getuige P zegt dan 
(doorgaans) P´. Vervolgens kan tot de conclusie gekomen worden dat de verdachte 
(vermoedelijk) artikelen uit de winkel bij zich heeft die niet afgerekend zijn:  

Als iemand door de beveiligingspoortjes loopt en de beveiligingspoortjes 
gaan af, dan heeft diegene doorgaans artikelen uit de winkel bij zich die niet 
afgerekend zijn 
Verdachte loopt door de beveiligingspoortjes en de beveiligingspoortjes 
gaan af 
Dus, de verdachte heeft (vermoedelijk) artikelen uit de winkel bij zich die 
niet afgerekend zijn 

 
Voorgaande leidt tot de volgende twee conclusies; 1. Verdachte heeft (vermoedelijk) 
ondergoed in haar tas gestopt. 2. Verdachte heeft (vermoedelijk) artikelen uit de 
winkel bij zich die niet afgerekend zijn. 

Deze conclusies kunnen vervolgens leiden tot een volgende conclusie: 

Als iemand in een winkel artikelen in haar tas stopt en die niet afrekent 
voordat ze naar de uitgang gaat, dan heeft die persoon doorgaans de intentie 
die artikelen te stelen 
Verdachte stopt ondergoed in haar tas en rekent die niet af voordat ze naar 
de uitgang gaat 
Dus, de verdachte had (vermoedelijk) de intentie het ondergoed te stelen 
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Schematisch weergegeven ziet het voorgaande er als volgt uit:219 

 

E1 - Verkoopster verklaart: ‘ik zag verdachte ondergoed in haar tas stoppen’. 
E2 - Beveiliger verklaart: ‘ik zag en hoorde dat de beveiligingspoortjes afgingen op het moment dat 
verdachte er doorheen liep’. 
G1 - Als een getuige P zegt dan (doorgaans) P.  
G2 - Als iemand door beveiligingspoortjes loopt en de beveiligingspoortjes gaan af dan heeft diegene 
(doorgaans) artikelen uit de winkel bij zich die niet afgerekend zijn.  
G3 - Als iemand in een winkel artikelen in haar tas stopt en de niet afrekent voordat zij naar de uitgang 
gaat, dan heeft deze persoon (doorgaans) de intentie die artikelen te stelen.   
 
Figuur 16 

In bovenstaande voorbeeld wordt gebruik gemaakt van generalisaties. Eerder is al 
besproken dat er uitzonderingen kunnen zijn die kunnen zorgen voor alternatieve 
verklaringen voor het aangetroffen bewijs. Voordat geaccepteerd mag worden dat 

 
219 Het betreft overigens geen volledig uitgewerkt schema. Er kunnen nog meer 
argumenten ingebracht worden; er is immers nog meer bewijs aanwezig. De observatie 
van de beveiliger dat de beveiligingstag nog aan het ondergoed hangt, zou bijvoorbeeld 
ook gebruikt kunnen worden om tot de conclusie te komen dat verdachte de intentie had 
het ondergoed te stelen.    
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de generalisatie van toepassing is, moet er eerst actief gezocht worden naar 
mogelijke uitzonderingen en bewijs hiervoor. Een uitzondering op de generalisatie 
‘als iemand door de beveiligingspoortjes loopt en de beveiligingspoortjes gaan af 
dan heeft diegene doorgaans artikelen uit de winkel bij zich die niet afgerekend 
zijn’, zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de klant wel betaald heeft maar dat de 
beveiligingstag niet goed verwijderd is door de caissière. Dat de klant betaald heeft, 
zou bijvoorbeeld bewezen kunnen worden met een bon en/of de verklaring van de 
caissière. Echter, zolang er geen of te weinig bewijs gevonden wordt voor een 
alternatieve verklaring is het gerechtvaardigd om te accepteren dat er geen sprake 
is van een uitzondering op de gebruikte generalisatie. 

Bij de vraag of er mogelijke alternatieve verklaringen zijn kan er, net zoals bij 
indirect redeneren, gebruik worden gemaakt van kritische vragen. De kritische 
vragen vormen een checklist die moet helpen bij het vinden van alternatieve 
verklaringen en bij het voorkomen van het over het hoofd zien van een mogelijke 
alternatieve verklaring. Kritische vragen bij een getuigenverklaring zijn 
bijvoorbeeld:220 

- Is de getuige betrouwbaar? 
- Werkt het geheugen van de getuige naar behoren? 
- Werken de zintuigen van de getuige naar behoren? 

 
Op het moment dat er geen bewijs gevonden wordt dat de getuige bijvoorbeeld 
onbetrouwbaar is of zijn geheugen niet naar behoren werkt enzovoorts, mag 
geaccepteerd worden dat er geen uitzondering van toepassing is en dat de getuige 
heeft gezegd dat zij de verdachte ondergoed in haar tas zag stoppen omdat dat waar 
is. Wordt er wel bewijs gevonden en komt men tot de conclusie dat er sprake is van 
een uitzondering, dan kan de generalisatie niet gebruikt worden. Een andere 
generalisatie die gebruikt wordt in deze casus is ‘als iemand in een winkel artikelen 
in haar tas stopt en die niet afrekent voordat zij naar de uitgang gaat, dan heeft die 
persoon (doorgaans) de intentie die artikelen te stelen.’ Er zou bijvoorbeeld de 
kritische vraag gesteld kunnen worden of de verdachte vergeten is om de artikelen 

 
220 De kritische vragen zijn gebaseerd op ideeën van Walton met elementen uit het werk 
van Schum over de betrouwbaarheid van getuigen (zie ook Walton 2008 en Schum 2004). 
Ontleend aan Prakken 2014b, p. 4. Overigens is dat geen limitatieve opsomming. 
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af te rekenen en niet de intentie had om het ondergoed te stelen. Zo moet er bij elke 
generalisatie een poging gedaan worden tot het opstellen van kritische vragen om 
op die manier mogelijke uitzonderingen te ontdekken.  

3.3.3 Argumentatiestructuur 
 
Een argument is opgebouwd uit verschillende basiselementen. Zo hebben 
argumenten premissen, een conclusie en een redeneerstap van de premissen naar 
de conclusie. De redeneerstap is de stap die gemaakt wordt om van de premissen 
naar de conclusie te komen.  
  
Bijvoorbeeld: 
 
Premisse 1: als een getuige verklaart over wat hij gezien heeft, dan is hetgeen hij 
verklaart doorgaans waar 
Premisse 2: getuige A verklaart dat hij gezien heeft dat verdachte een bankoverval 
heeft gepleegd 
 
Conclusie: Dus, de verdachte heeft (vermoedelijk) een bankoverval gepleegd 
 
Nu zijn er verschillende argumentatiestructuren die het mogelijk maken om een 
conclusie af te leiden uit de premissen. De structuur kan ‘geaggregeerd’, 
‘stapsgewijs’ of ‘gelinkt’ zijn. Geaggregeerd houdt in dat er meerdere premissen zijn 
die ieder op zich een reden zijn voor de conclusie en tezamen zorgen voor een 
sterkere reden voor de conclusie. Bij een gelinkte structuur zijn de premissen alleen 
gezamenlijk een reden voor de conclusie. Tot slot houdt stapsgewijze argumentatie 
in, dat de premisse(n) eerst tot een tussenconclusie leidt/leiden en daarna pas de 
stap gemaakt kan worden naar de uiteindelijke conclusie. Het onderscheid tussen 
de verschillende structuren is van belang om een juiste conclusie te kunnen trekken 
uit het bewijs. Stel dat er bijvoorbeeld een gewapende overval gepleegd is en er 
bewijs is dat de verdachte een overval gepleegd heeft én dat er bewijs is dat de 
verdachte gewapend was bij de overval, dan kunnen de bewijsmiddelen slechts 
gezamenlijk (oftewel gelinkt) tot de conclusie leiden dat verdachte een gewapende 
overval heeft gepleegd. Op het moment dat deze geaggregeerd of stapsgewijs 



102   |   Hoofdstuk 3
 
 

 

gebruikt zouden worden is het onjuist om tot de conclusie te komen dat er sprake 
is van een gewapende overval.  
 
Hieronder volgen een aantal voorbeelden: 
 
 
Geaggregeerd: 

 
Figuur 17 

 
 
Gelinkt: 
 

 
 
Figuur 18 
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Stapsgewijs: 
 

 
 
Figuur 19 

 
In dit voorbeeld worden alle drie de argumentatiestructuren gebruikt om te kunnen 
komen tot de uiteindelijke conclusie dat de verdachte de gewapende overval heeft 
gepleegd. Als de voorgaande voorbeelden worden uitgewerkt in één schema, dan 
ziet dat er als volgt uit: 

 
Figuur 20 
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3.3.4 Weerlegbare argumentatie 
 
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen deductieve argumenten en 
weerlegbare argumenten. Bij een deductief argument volgt de conclusie dwingend 
uit de premissen. Dat wil zeggen dat op het moment dat de premissen aanvaard 
worden, de conclusie geaccepteerd moet worden. Dat houdt in dat alleen de 
premissen aangevallen kunnen worden. Bij een weerlegbaar argument kunnen 
zowel de premissen, als de conclusie en de redeneerstap aangevallen worden. Bij 
een weerlegbaar argument is de conclusie hooguit vermoedelijk waar. Vermoedelijk, 
omdat er sprake is van waarschijnlijkheidsredeneren en er nieuw bewijs ingebracht 
kan worden dat het tegendeel waarschijnlijker maakt. De conclusies zijn dus niet 
logisch-dwingend, maar laten ruimte voor uitzonderingen. Het idee van 
weerlegbare argumentatie is dat er een debat plaatsvindt voordat de conclusie 
getrokken wordt dat het argument gerechtvaardigd is. Dat houdt in dat er een 
argument is en dat er verschillende voor- en tegenargumenten gegeven moeten 
worden om dat argument al dan niet als gerechtvaardigd te beschouwen. Tegen de 
gegeven voor- en tegenargumenten kunnen vervolgens ook weer voor- en 
tegenargumenten ingebracht worden. Het weerleggen van een argument kan op 
twee manieren: 1. door te laten zien dat het argument sterker is dan het 
tegenargument of 2. door het tegenargument te weerleggen door een 
tegentegenargument. Stel dat er bij het voorbeeld uit de vorige subparagraaf wordt 
ingebracht dat er sprake is van een speelgoedwapen en de verdediging van mening 
is dat de verdachte dus niet gewapend was. Er vindt dan een afweging plaats tussen 
het argument dat de verdachte gewapend is en het tegenargument dat het een 
speelgoedwapen was. Stel nu dat er onderzoek verricht is op het (in beslag 
genomen) wapen, waarin naar voren is gekomen dat er sprake is van een echt 
wapen, dan heeft dat tot gevolg dat het argument sterker is dan het tegenargument 
en dat het tegenargument weerlegd wordt. Dat wordt hieronder weergegeven in de 
figuur (een zwarte box houdt in dat het argument als weerlegd beschouwd wordt).  
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Figuur 21 

 
Stel dat blijkt dat er inderdaad sprake is van een speelgoedwapen, maar dat het 
speelgoedwapen zodanige gelijkenissen vertoont met een echt wapen dat het 
gezien moet worden als een echt wapen. Artikel 2, eerste lid Categorie 1 onder 7 
van de Wet wapens en munitie geeft namelijk aan dat voorwerpen die een ernstige 
bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat 
zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, gelijkgesteld worden met een (echt) 
wapen. Het tegenargument (verdachte had een speelgoedpistool) wordt dan 
weerlegd door een tegentegenargument (het speelgoedwapen moet gezien worden 
als een echt wapen).  
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Figuur 22 
 
Het kan ook voorkomen dat een tegenargument sterker is. Op dat moment moet het 
argument verworpen worden. Stel dat er overduidelijk sprake is van een 
nepwapen, nu de verdachte een roze waterpistool had en er een getuige is die dat 
gezien heeft en er een verklaring over aflegt. Op dat moment kan niet meer gesteld 
worden dat de verdachte gewapend is en moet het argument verworpen worden. 
Nu het argument ‘verdachte was gewapend’ onderdeel was van een gelinkt 
argument, heeft dat tot gevolg dat ‘verdachte heeft een gewapende overval 
gepleegd’ ook verworpen dient te worden: 
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Figuur 23 

 
Het is pas gerechtvaardigd om een argument te accepteren op het moment dat alle 
ingebrachte tegenargumenten voldoende weerlegd zijn. Vanzelfsprekend is de 
uitkomst van een uitwerking met behulp van de argumentatieve benadering geen 
kwestie van het maken van een simpele optelsom van de voor- en 
tegenargumenten. De rechter zal alsnog moeten bepalen hoe sterk hij de voor- en 
tegenargumenten vindt, hoeveel waarde hij aan de argumenten hecht of er actief 
genoeg gezocht is naar relevante tegenargumenten enzovoorts. Het expliciet maken 
van de argumentatie kan hem echter helpen bij dat proces.  
 
Eerder is gesteld dat het relevant is om een onderscheid te maken tussen een 
deductief argument en een weerlegbaar argument. Een voorbeeld van een deductief 
redeneerschema is het modus ponens schema. Dat schema ziet er als volgt uit:  
 
Als P dan Q 
P 
Dus Q 
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Hieronder volgt een voorbeeld van een deductief argument, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van het bovenstaande modus ponens schema: 
 
Als een getuige verklaart over wat hij gezien heeft, dan is hetgeen hij verklaart waar 
Getuige 1 verklaart gezien te hebben dat de verdachte het slachtoffer om het leven 
heeft gebracht 
Dus, de verdachte heeft het slachtoffer om het leven gebracht 
     
Wanneer P optreedt, betekent dit dat Q altijd het geval is, want ‘als P dan Q’. 
Daarnaast is de conclusie altijd waar op het moment dat de premissen, ‘als P dan 
Q’ en ‘P’, geaccepteerd worden. Bij de weerlegbare argumentatie is de conclusie 
steeds ‘vermoedelijk’ waar.221 Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van een 
ander redeneerschema. Het schema van de weerlegbare modus ponens is al 
voorbijgekomen in paragraaf 3.3.2 en ziet er als volgt uit: 
 
Als P dan doorgaans Q 
P 
Dus (vermoedelijk) Q 
 
Hieronder volgt hetzelfde voorbeeld als hierboven maar dan in de vorm van een 
weerlegbaar argument: 
 
Als een getuige verklaart over wat hij gezien heeft, dan is hetgeen hij verklaart 
doorgaans waar 
Getuige 1 verklaart gezien te hebben dat de verdachte het slachtoffer om het leven 
heeft gebracht 
Dus, de verdachte heeft het slachtoffer vermoedelijk om het leven gebracht 
 
Zelfs indien beide premissen (‘Als P dan doorgaans Q’ en ‘P’) geaccepteerd worden, 
kan het bij weerlegbare argumentatie nog steeds rationeel zijn om de conclusie niet 
te accepteren. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een uitzondering op de 
generalisatie, want doorgaans het geval betekent vanzelfsprekend niet altijd het 

 
221 Met weerlegbaar argument en weerlegbare argumentatie, wordt bedoeld dat er sprake 
is van een argument (of argumentatie), waarin er gebruik wordt gemaakt van een 
weerlegbare redeneerstap. 
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geval. De getuige kan bijvoorbeeld onbetrouwbaar zijn en liegen. Op het moment 
dat er sprake is van een uitzondering op de generalisatie, wordt er een aanval 
gedaan op de redeneerstap. Schematisch gezien ziet dat er als volgt uit (de aanval 
op de redeneerstap is aangegeven met een stippellijn): 
 

 
Figuur 24 

 
Op het moment dat er geen tegenargument is dat geaccepteerd kan worden 
(bijvoorbeeld door gebrek aan bewijs of omdat het tegenargument niet overtuigend 
genoeg is), dan zal voorlopig geaccepteerd moeten worden dat de gebruikte 
generalisatie van toepassing is.222 Voorlopig, omdat er nieuw bewijs ingebracht kan 
worden en er op dat moment een nieuwe afweging plaats dient te vinden.  
 
Bij weerlegbare argumentatie is het, zoals gezegd, mogelijk om de (tussen)conclusie 
van een argument aan te vallen. Hiertoe bestaan twee mogelijkheden.223 De eerste 
mogelijkheid is het aanvallen van de redeneerstap van de premissen naar de 
conclusie, in het Engels een ‘undercutting attack’ genoemd. Bij een undercutting attack 
wordt gesteld dat de premissen, zelfs als zij waar zijn, de conclusie niet 

 
222 Prakken 2017, p. 15-16.  
223 Prakken 2017, p. 15-16. 
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ondersteunen. Hierboven, in figuur 24, is een voorbeeld te zien van een undercutting 
attack (een aanval op de redeneerstap). De tweede mogelijkheid is het inbrengen 
van een argument met een tegengestelde conclusie, in het Engels vaak een ‘rebutting 
attack’ genoemd. Er moet voor beide conclusies een onderbouwing gegeven worden 
en vervolgens kan bepaald worden of het rationeel is om de oorspronkelijke 
conclusie als weerlegd te beschouwen. Hieronder is een voorbeeld te zien van een 
aanval op de conclusie met behulp van het inbrengen van een tegengestelde 
conclusie (de tegengestelde conclusie wordt aangegeven met behulp van een pijl 
die in tegengestelde richting wijst). 
 
 Een rebutting attack:  

 
Figuur 25 

3.3.5 Voor- en nadelen van de argumentatieve benadering 
 
De argumentatieve benadering kent zowel voordelen als nadelen. Het grote 
voordeel van de argumentatieve benadering is dat juristen het natuurlijker lijken te 
vinden om te redeneren van een bewijsbron (zoals een getuigen- en 
deskundigenverklaring) naar hypothese.224 Verder is te zien dat er, net als bij de 
verhaalsbenadering, ingezoomd kan worden op een klein onderdeel. Echter, bij de 
argumentatieve benadering is het eenvoudiger om dat onderdeel nog 

 
224 Van den Braak e.a. p. 160-169.  
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gedetailleerder te weergeven en te bekritiseren dan bij de verhaalsbenadering 
doordat expliciet kan worden weergegeven of een aanval plaatsvindt op de 
redeneerstap, de conclusie of de premissen. Hierdoor is het gemakkelijker om de 
kwaliteit van een bewijsmiddel te bepalen. Ook is de weerlegbare argumentatie 
geschikt om causale relaties en generalisaties te ondersteunen of aan te vallen.   
 
Een nadeel aan de argumentatieve benadering is dat het moeilijker is om een gehele 
rechtszaak te modelleren, omdat het verhaal ontbreekt dat nodig is om een context 
te geven aan het bewijs en de samenhang tussen de verschillende gebeurtenissen 
weer geven. Verder is het moeilijker (dan bij de verhaalsbenadering) om 
voorspellingen te doen over bewijs dat nog gevonden zou kunnen worden.225 

3.4 Hybride theorie van verhalen en argumenten 

 3.4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn tot nu toe twee benaderingen besproken: de 
verhaalsbenadering en de argumentatieve benadering. Bex heeft de twee 
benaderingen gecombineerd tot één theorie en heeft dat de hybride theorie van 
argumenten en verhalen genoemd.226 In deze paragraaf zal kort weergegeven 
worden wat de hybride benadering inhoudt. De voordelen van de 
verhaalsbenadering (onder meer de causale verbanden die gelegd worden, het 
overzicht van de gebruikte bewijsmiddelen en het moeten vergelijken van 
scenario’s) en de voordelen van de argumentatieve benadering (onder meer het 
expliciteren van de generalisaties en causale verbanden die aangevallen kunnen 
worden en het kunnen beoordelen van de kwaliteit van de bewijsmiddelen) heeft 
Bex getracht te combineren. De verschillende hypothesen worden geconstrueerd als 
verhalen en het bewijs wordt verbonden aan de gebeurtenissen door argumenten.227  
 

3.4.2  Direct en indirect redeneren 
 

 
225 Bex 2009, p. 54. 
226 Bex 2009.  
227 Bex 2009, p. 83.  
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De hybride theorie maakt gebruik van zowel direct redeneren als indirect 
redeneren. 
 

Direct redeneren 

Er is sprake van direct redeneren in die zin dat er geredeneerd wordt van bewijs 
naar hypothese. Er wordt gebruik gemaakt van bewijsargumenten, dat wil zeggen 
dat er observaties omtrent gebeurtenissen worden afgeleid uit het bewijs met 
behulp van evidentiële generalisaties.228 In figuur 14 is de schematische weergave 
van een bewijsargument getoond en in figuur 15 is een uitgewerkt voorbeeld te zien 
van een bewijsargument. In deze figuren is te zien dat de redenering tegengesteld 
is aan het indirecte redeneren van de verhaalsbenadering. Bij de 
verhaalsbenadering moet beoordeeld worden of de observatie verklaard wordt 
door het scenario. Bij de hybride benadering wordt beoordeeld of de observatie, die 
met behulp van een evidentiële generalisatie is afgeleid uit het bewijs (direct 
redeneren), ook verklaard wordt door het scenario (indirect redeneren). Indirect 
redeneren wordt verder besproken in volgende subparagraaf. Een belangrijk 
verschil tussen de hybride benadering en de verhaalsbenadering is de invulling van 
het begrip observatie. In de verhaalsbenadering bestaat een observatie uit het 
bewijsmiddel zelf, terwijl een observatie bij de hybride benadering is afgeleid uit 
een bewijsmiddel met behulp van een evidentiële generalisatie. Ter verduidelijking 
kan gekeken worden naar figuur 15. In figuur 15 is een bewijsargument te zien 
waarin de conclusie ‘de verdachte heeft (vermoedelijk) ondergoed in haar tas 
gestopt’ is afgeleid uit de getuigenverklaring van de verkoopster. Bij de hybride 
benadering kan de conclusie van het bewijsargument gezien worden als een 
observatie omtrent een gebeurtenis. In figuur 28 is een voorbeeld te zien van een 
dergelijk bewijsargument. Bij de verhaalsbenadering wordt geen gebruik gemaakt 
van bewijsargumenten en bestaat de observatie uit het bewijsmiddel zelf: de 
getuigenverklaring waarin de verkoopster verklaart ‘ik zag dat verdachte 
ondergoed in haar tas stopte’.   

Doordat er bij de hybride benadering gebruik gemaakt wordt van 
bewijsargumenten kunnen er telkens tegenargumenten ingebracht worden tegen de 
redeneerstap, premissen en/of conclusie van het bewijsargument. Er moet actief 

 
228 Dit is uiteengezet onder paragraaf 3.3.2.   
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gezocht worden naar mogelijke tegenargumenten, zodat voorkomen wordt dat er 
sprake is van een uitzondering en de generalisatie onterecht gebruikt wordt. Echter, 
zolang er geen of te weinig bewijs gevonden wordt voor eventuele 
tegenargumenten, is het gerechtvaardigd om te accepteren dat de gebruikte 
generalisatie van toepassing is.  

Het voorgaande zorgt ervoor dat de individuele onderdelen in een zaak (de 
bewijsmiddelen, de causale verbanden en de generalisaties) gedetailleerd 
geanalyseerd worden. Ook kunnen bewijsmiddelen hierdoor een duidelijke plek in 
het scenario krijgen en is het mogelijk om bewijsmiddelen op een natuurlijke wijze 
te verbinden aan de verhalen. 229 Laatstgenoemde zal verder besproken worden 
onder het kopje ‘indirect redeneren’.  
 

Indirect redeneren 
 

De observaties die door middel van direct redeneren zijn afgeleid uit het bewijs 
moeten verklaard worden binnen het scenario. Net als bij de verhaalsbenadering 
wordt gebruik gemaakt van abductief redeneren en zullen er meerdere scenario’s 
opgesteld en vergeleken moeten worden. Hiermee moet voorkomen worden dat 
een alternatief scenario dat de observaties ook verklaart over het hoofd gezien 
wordt. Anders dan bij de verhaalsbenadering gaat het bij de hybride benadering 
niet om de vraag of het bewijs verklaard kan worden door het scenario, maar draait 
het om de vraag of de observaties die zijn afgeleid uit het bewijs verklaard kunnen 
worden binnen het scenario. 230 Daarbij is het scenario, net als bij de 
verhaalsbenadering, opgebouwd uit scenario-elementen die met elkaar verbonden 
zijn door middel van chronologische en causale relaties.  
 
Ter illustratie het volgende voorbeeld. Stel dat er een scenario is dat is opgebouwd 
uit de volgende scenario-elementen: V en A hebben ruzie, A steekt V neer en V 
overlijdt.231  
 

 
229 Bex 2009, p. 83.  
230 Bex 2009, p. 84 en 85.  
231 Zoals in paragraaf 3.2.1 is uitgelegd zijn de scenario-elementen met elkaar verbonden 
door het gebruik van causale generalisaties.   
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Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit: 
 

 
Figuur 26 

  
Stel nu dat er een getuigenverklaring is, waarin de getuige verklaart dat hij gezien 
heeft dat V werd neergestoken door A. De observatie die bij de verhaalsbenadering 
verklaard moet worden door het scenario is als volgt: er is een getuigenverklaring 
waarin de getuige zag dat V werd neergestoken door A. Bij de verhaalsbenadering 
moet dus bekeken worden of het feit dat de getuige dat verklaard heeft ook 
verklaard wordt door het scenario. De observatie wordt inderdaad verklaard door 
het scenario, zodat dat er als volgt uit komt te zien: 
 
 

 
Figuur 27 
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Indien het voorbeeld wordt uitgewerkt met de hybride benadering moet er eerst 
een observatie worden afgeleid uit het bewijs, voordat bepaald kan worden of de 
observatie verklaard wordt binnen het scenario. Bij het argumentatief afleiden van 
de observatie uit het bewijs wordt gebruik gemaakt van direct redeneren. Bij de 
hybride benadering is ook duidelijk te zien dat de redeneerrichting tegengesteld is 
aan die van de verhaalsbenadering, nu de verticale pijl niet naar beneden maar naar 
boven wijst. Schematisch weergegeven ziet het voorgaande er als volgt uit: 
 
 

 
Figuur 28 

 
Het (hoofd)scenario ziet er in de uitwerking met behulp van de hybride benadering 
hetzelfde uit als in de uitwerking met behulp van de verhaalsbenadering (dus zoals 
in figuur 26).232 Vervolgens moet bepaald worden of bovenstaande observatie (die 
argumentatief is afgeleid uit het bewijs) verklaard wordt binnen het scenario. Dat 
laatste betekent dat er gebruik gemaakt wordt van een indirecte redenering. De 
observatie omtrent de gebeurtenis ‘A steekt V neer’ wordt inderdaad verklaard 
binnen het scenario, nu ‘A steekt V neer’ ook een scenario-element is binnen het 
scenario. Uiteindelijk komt dat er schematisch weergegeven als volgt uit te zien: 

 
232 Het gaat hier om het hoofdscenario. In paragraaf 3.2.3 is uitgelegd wat bedoeld wordt 
met een hoofdscenario.  
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Figuur 29 

 
 
‘A steekt V neer’ kan dus aangeduid worden als een geobserveerd scenario-element. 
Het kan ook zijn dat er geen ondersteuning gevonden wordt voor een bepaald 
scenario-element. Stel dat er, ondanks een actieve zoektocht, geen observaties 
blijken te zijn die gelinkt kunnen worden aan het scenario-element ‘V en A hebben 
ruzie’. Dan wordt dat scenario-element niet ondersteund door bewijs en kan 
gesproken worden van een niet-geobserveerd scenario-element en levert dat een 
bewijsgat op binnen het scenario.233   
 
Kort samengevat is het belangrijk te beseffen dat de redenering bij de hybride 
benadering opgebouwd is uit twee opeenvolgende stappen: 
 

 
233 Zie ook Bex 2009, p. 86 en 87.  
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1. Er worden observaties omtrent gebeurtenissen (argumentatief) afgeleid uit 
het bewijs (met behulp van evidentiële generalisaties). (Verticaal).  

2. Vervolgens wordt beoordeeld of de (argumentatief afgeleide) observaties 
ook verklaard worden binnen het scenario. (Horizontaal). 

3.4.3 Verificatie 
 
Ook bij de hybride benadering wordt gebruik gemaakt van verificatie en 
falsificatie.234 In de volgende subparagraaf zal er dieper worden ingegaan op 
falsificatie.   
 
Voor de verificatie van een scenario zijn de volgende punten van belang: 

1. De observaties worden ondersteund door bewijs. Dat houdt in dat er uit het 
bewijs een observaties omtrent een gebeurtenis (argumentatief) is afgeleid 
met behulp van een evidentiële generalisatie. (Er is sprake van direct 
redeneren.) 

2. De observaties (die argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs) worden 
verklaard binnen het scenario. (Er is sprake van indirect redeneren.) 

3. Het scenario is intern coherent. 
4. Het scenario is plausibel. 

 
Bij de beoordeling van de vraag of het scenario ondersteund wordt door bewijs, zal 
dus eerst beoordeeld moeten worden welke observaties afgeleid kunnen worden 
uit het bewijs. Op het moment dat duidelijk is welke observaties evidentieel kunnen 
worden afgeleid uit het bewijs kan beoordeeld worden in hoeverre de observaties 
verklaard worden binnen het scenario. Het voorgaande is een wezenlijk verschil 

 
234 Bex en Verheij hebben valkuilen geformuleerd die vermeden moeten worden bij de 
feitenvaststelling en stellen hierbij dat het feitelijk oordeel in een strafzaak goed is 
onderbouwd indien deze valkuilen vermeden worden. De valkuilen zijn 1. Onvoldoende 
explicitering van de feiten 2. Onvoldoende onderbouwing van de feiten 3. Onvoldoende 
onderbouwing van relevantie en bewijskracht van bewijsmiddelen 4. Onvoldoende 
kritische beschouwing van het bewezenverklaarde feitencomplex 5. Gebrekkige aandacht 
voor alternatieve feitencomplexen (tunnelvisie) 6. Ontbrekende afweging. Zie Bex & 
Verheij 2010, p. 940-950. Verschillende punten in de door Bex en Verheij beschreven 
valkuilen komen terug onder de subparagrafen verificatie (3.4.3) en falsificatie 3.4.4).   



118   |   Hoofdstuk 3
 
 

 

met de verhaalsbenadering, waarbij het alleen draait om de vraag of het beschikbare 
bewijs verklaard wordt door het scenario.  
 
Naast het kunnen verklaren van de observaties, is van belang dat het scenario 
coherent en plausibel is. De betekenis van een coherent scenario en van een 
plausibel scenario is reeds besproken in paragraaf 3.2.3. Kort samengevat houdt een 
plausibel scenario in dat het scenario overeenkomt met onze algemene kennis over 
de wereld. Een coherent scenario houdt in dat het scenario compleet, gedetailleerd 
en consistent moet zijn. Met compleet wordt bedoeld dat het scenario zoveel 
mogelijk elementen moet bevatten van een verhaalschema, zoals genoemd in 
paragraaf 3.2.1. Een verhaalschema is bijvoorbeeld motief, doel, actie en 
consequentie (zie ook figuur 1). Indien er bijvoorbeeld geen motief aanwezig is, dan 
maakt dat het scenario minder compleet. Verder moet het scenario consistent zijn. 
Dat houdt in dat de scenario-elementen in het scenario elkaar niet tegenspreken. 
Als de verdachte volgens het scenario om 17.00 uur zowel in Groningen als in 
Amsterdam is, dan betekent dit dat de scenario-elementen elkaar tegenspreken.. Tot 
slot moet het scenario gedetailleerd zijn. Dat betekent dat de elementen uit het 
verhaalschema zo gedetailleerd mogelijk uiteengezet moeten worden. Er moeten zo 
min mogelijk verhaalsgaten zijn. Een verhaalsgat houdt in dat er een stukje mist in 
het verhaal. Indien het scenario bijvoorbeeld niets zegt over de gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden tussen 13.00 uur en 17.00 uur dan betekent dit dat er een 
verhaalsgat is bij de invulling van het tijdsbestek tussen 13.00 uur en 17.00 uur.   

3.4.4. Falsificatie  
 
Het is niet voldoende om alleen te kijken naar verificatie. Daarmee is immers niet 
gezegd dat er geen andere plausibele en coherente scenario’s zijn die de uit het 
bewijs afgeleide observaties verklaren. Er zullen dus ook alternatieve scenario’s 
opgesteld moeten worden, zodat de alternatieven meegenomen kunnen worden 
bij de overwegingen. Ook bij de hybride benadering wordt gebruik gemaakt van 
de ‘inference to the best explanation’ en moeten scenario’s met elkaar vergeleken 
worden voordat bepaald kan worden welk scenario het beste scenario is. Het 
scenario dat de (paarsgewijze) vergelijking verliest is gefalsificeerd. Daarbij 
moeten de scenario’s vergeleken worden op grond van de punten die genoemd 
zijn in paragraaf 3.4.3 onder verificatie van het scenario: 1. In hoeverre worden de 
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observaties ondersteund door bewijs? 2. In hoeverre worden de observaties die 
argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs verklaard binnen het scenario? 3. In 
hoeverre is sprake van een intern coherent scenario? 4. In hoeverre is het scenario 
plausibel? 

Vervolgens is het bij het vergelijken van de scenario’s belangrijk te beoordelen of 
sprake is van discriminerende feiten. Er is sprake van een discriminerend feit indien 
een feit wel verklaard wordt binnen het ene scenario maar niet, of minder goed 
verklaard wordt binnen het andere scenario. Ook moet beoordeeld worden hoeveel 
tegenbewijs er is en welke scenario-elementen bewijsgaten kennen. 
 
Een niet-geobserveerd scenario-element levert een bewijsgat op. Oftewel, dat 
specifieke scenario-element wordt niet ondersteund door bewijs. Dat is een andere 
definitie van een bewijsgat dan die bij de verhaalsbenadering, nu een bewijsgat in 
die benadering gezien moet worden als een scenario-element dat geen 
bewijs/observatie verklaart. 
 
Daarnaast kan er ook sprake zijn van falsificatie op het niveau van de 
bewijsargumenten. Op het niveau van de bewijsargumenten moet gedacht worden 
aan een argument tegen de redeneerstap, premisse en/of conclusie dat sterker blijkt 
te zijn. Stel dat een getuige verklaart dat de verdachte een rode jas droeg en er 
gebruik gemaakt wordt van de generalisatie ‘als een getuige P zegt, dan (doorgaans) 
P’. Als tegenargument wordt ingebracht dat het geheugen van de getuige niet goed 
werkt en het blijkt dat het geheugen van de getuige inderdaad niet goed werkt, nu 
hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dat betekent dat de uitzondering op de 
generalisatie geaccepteerd moet worden en het bewijsargument als weerlegd 
beschouwd moet worden. Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit: 
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Figuur 30 

Het voorgaande impliceert niet dat de observatie omtrent de gebeurtenis die volgt 
uit het bewijs niet juist is.  Met het zwarte blokje wordt bedoeld dat het argument 
niet deugdelijk is en om die reden gefalsificeerd wordt. Dat is een zwakke vorm van 
falsificatie, nu niet geconcludeerd wordt dat de observatie onjuist is. 
 
Tot slot kan er ook sprake zijn van falsificatie door direct tegenbewijs. Daar is 
bijvoorbeeld sprake van als er overtuigend bewijs is dat de verdachte een groene jas 
droeg. In dat geval wordt de observatie dat de verdachte een rode jas droeg 
gefalsificeerd. In dat kader kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan een heel sterk 
alibi van de verdachte.    
 
Er zijn dus drie situaties waarbij er sprake kan zijn van falsificeren: 

1. Het inbrengen van een tegenargument (tegen de redeneerstap, premisse 
en/of conclusie) dat sterker blijkt te zijn en ervoor zorgt dat het gebruikte 
bewijsargument niet deugdelijk meer is (dat is een zwakke vorm van 
falsificatie).    

2. Er is direct tegenbewijs tegen één of meerdere scenario-elementen of het hele 
scenario, dat zo overtuigend is dat de scenario-elementen ofwel het hele 
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scenario gefalsificeerd moet worden. (Dat gaat dus verder dan onder 1, waar 
slechts geconcludeerd kan worden dat het bewijsargument niet deugdelijk 
is).  

3. Het (paarsgewijs) vergelijken van scenario’s waarna één van de scenario’s 
minder sterk blijkt te zijn en gefalsificeerd wordt. Bij de beoordeling van de 
vergelijking zijn de volgende vragen van belang: 

• In hoeverre worden de observaties ondersteund door bewijs?  
• In hoeverre worden de observaties die argumentatief zijn afgeleid 

uit het bewijs verklaard binnen het scenario?  
• Welk scenario wordt het minst tegengesproken door bewijs? 
• Zijn er discriminerende feiten?  
• Welk scenario kent de minste bewijsgaten?  
• In hoeverre zijn de scenario’s intern coherent (compleet, 

gedetailleerd, consistent)?  
• In hoeverre zijn de scenario’s plausibel? 

 

3.4.5 Uitwerking Bijenkorfvoorbeeld  
 
Ter illustratie van de hybride theorie gebruik ik weer het voorbeeld waarin een 
vrouw verdacht wordt van het stelen van ondergoed bij de Bijenkorf. Hieronder is 
een uitwerking te zien van het schuldscenario met behulp van de hybride theorie. 

In de onderstaande uitwerking verwijzen E1 tot en met E5 naar het bewijs dat 
gebruikt wordt, waaruit met behulp van de evidentiële generalisaties (G1) 
observaties worden afgeleid.  In de figuur is tevens te zien dat de observaties die 
conclusies zijn van de deugdelijke bewijsargumenten verklaard worden binnen het 
scenario. Dat betekent dat het scenario ondersteund wordt door bewijs. De 
uitwerking van het scenario waarin de verdachte het ondergoed gestolen heeft, ziet 
er als volgt uit: 
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Figuur 31 

Bij E1 tot en met E5 moet er een poging gedaan worden tot het inbrengen van 
tegenargumenten. Ook in dit geval kunnen de kritische vragen, zoals bij het 
voorbeeld van de getuigenverklaring in paragraaf 3.2.4, gebruikt worden als 
hulpmiddel. Bijvoorbeeld de kritische vraag: is de getuige betrouwbaar? Stel nu dat 
de verkoopster heeft toegegeven dat zij gelogen heeft en dat zij helemaal niet gezien 
heeft dat verdachte ondergoed in haar tas heeft gestopt. Dan betekent dit dat de 
gevolgtrekking uit E1 weerlegd wordt, omdat sprake is van een uitzondering op de 
gebruikte generalisatie G1 Er kan geconcludeerd worden dat het bewijsargument 
niet deugdelijk is en dat heeft tot gevolg dat het scenario-element ‘Verdachte stopt 
ondergoed in haar tas met de intentie het te stelen’ niet wordt ondersteund door 
bewijs en daarmee kan worden aangemerkt als een niet-geobserveerd scenario-
element. Er is daardoor sprake van een bewijsgat en er zal vervolgens opnieuw een 
afweging moeten plaatsvinden tussen het schuldscenario en het onschuldscenario. 
Het weerleggen van de gevolgtrekking uit E1 ziet er als volgt uit:  
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Figuur 32 

 

In de gegeven voorbeelden is goed te zien dat het bewijs niet verklaard wordt 
binnen het scenario, maar dat het bewijs zorgt voor ondersteuning van de scenario-
elementen. Zo ondersteunen E2 en E3 in bovenstaande figuur het scenario-element 
dat de verkoopster kijkt naar de beveiliger en wijst naar de verdachte. Doordat de 
gevolgtrekking uit E1 weerlegd wordt, is er geen bewijs dat het scenario-element 
‘verdachte stopt ondergoed in haar tas met de intentie het te stelen’ ondersteunt. 
Dat betekent dat dit scenario-element niet ondersteund wordt door bewijs en er 
sprake is van een bewijsgat. Met het zwarte blokje wordt bedoeld dat het argument 
niet deugdelijk is en de conclusie als weerlegd beschouwd wordt. Het betekent dus 
niet dat het scenario-element niet waar is, want er is immers geen bewijs dat leidt 
tot de conclusie dat het scenario-element niet waar is. Het schuldscenario komt er 
als volgt uit te zien:  



124   |   Hoofdstuk 3
 
 

 

 
 
 
Figuur 33 

De verkoopster geeft niet alleen toe dat zij gelogen heeft dat zij de verdachte het 
ondergoed heeft zien stelen, maar zij geeft ook toe dat zij het ondergoed in de tas 
van de verdachte heeft gestopt met de intentie de verdachte bewust te benadelen. 
Dat heeft tot gevolg dat het onschuldscenario er als volgt uit komt te zien: 
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Figuur 34 

Om te bepalen welk scenario nu het beste scenario is moeten de scenario’s met 
elkaar vergeleken worden. Door het vergelijken van de scenario’s is onder meer 
eenvoudig te zien welk scenario de meeste bewijsgaten kent.235 Op het moment dat 
er geen bewijs is of het bewijs niet sterk genoeg is om een scenario-element te 
ondersteunen, leidt dat ertoe dat er sprake is van een bewijsgat bij dat betreffende 
scenario-element.236 Hoe meer een scenario ondersteund wordt door bewijs, hoe 
sterker het scenario is. Dat betekent daarmee ook dat hoe minder het scenario 
ondersteund wordt door bewijs (en er dus bewijsgaten zijn), hoe minder sterk het 
scenario wordt.  

Dat is bijvoorbeeld goed te zien bij het scenario-element ‘de verdachte stopt 
ondergoed in haar tas met de intentie het te stelen’ in het schuldscenario. Dat 
scenario-element wordt niet ondersteund door bewijs en moet dus gezien worden 
als een niet-geobserveerd scenario-element. Er is dus sprake van een bewijsgat op 

 
235 Hetgeen belangrijk is gelet op het criterium 3b zoals genoemd in paragraaf 3.4.4.  
236 Bex 2009, p. 86 en 87. 
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dat onderdeel en dat maakt het scenario minder sterk ten opzichte van een scenario 
dat geen bewijsgaten kent.  

Ook kan door het vergelijken van de scenario’s bepaald worden wat de 
discriminerende feiten zijn. Onder een discriminerend feit moet worden verstaan: 
een feit dat uitsluitend of veel beter verklaard wordt binnen het ene scenario en niet 
of veel slechter verklaard wordt binnen het andere scenario. In dit voorbeeld zorgt 
de observatie omtrent de gebeurtenis ‘verkoopster stopt ondergoed in de tas van de 
verdachte met de intentie verdachte bewust te benadelen’ voor een discriminerend 
feit. De observatie wordt immers wel verklaard binnen het onschuldscenario en niet 
binnen het schuldscenario. Bij het vergelijken van de scenario’s moet beoordeeld 
worden welk scenario het best scoort op de punten zoals genoemd in paragraaf 3.4.4 
om te bepalen welk scenario de vergelijking wint. Het scenario dat de vergelijking 
verliest wordt gefalsificeerd.  

3.4.6 Voor- en nadelen van de hybride benadering 
 

In deze paragraaf was te zien dat de hybride benadering gebruik maakt van de 
voordelen van de verhaalsbenadering en de argumentatieve benadering en er 
tegelijkertijd voor zorgt dat de nadelen van de beide benaderingen niet van 
toepassing zijn. Het maakt gebruik van de voordelen van de verhaalsbenadering 
omdat er door het opstellen en vergelijken van scenario’s onder meer: 

- door de scenario-elementen een duidelijk overzicht gegeven wordt van 
wat er gebeurd is dan wel gebeurd zou kunnen zijn en eenvoudig te 
zien is hoe de scenario-elementen zich tot elkaar verhouden; 

- eenvoudig te zien is of de observaties ondersteund worden door 
bewijs; 

- eenvoudig te zien is of de observaties verklaard worden binnen het 
scenario;  

- eenvoudig te zien is wat de discriminerende feiten zijn; 
- eenvoudig te zien is of er sprake is van bewijs- en verhaalsgaten; 
- het mogelijk is om voorspellingen te doen over nog te vinden bewijs; 
- er een kleinere kans is dat een alternatief scenario dat de observaties 

die zijn afgeleid uit het bewijs ook kan verklaren over het hoofd gezien 
wordt. 
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Daarnaast zijn de voordelen van de argumentatieve benadering ook van toepassing 
nu er onder meer gebruik gemaakt wordt van bewijsargumenten. Dat betekent dat 
geredeneerd wordt van bewijs naar hypothese. Er wordt dus niet alleen gebruik 
gemaakt van indirect redeneren maar ook van direct redeneren. Zoals eerder al 
genoemd is in paragraaf 3.2.6, lijkt het in bepaalde gevallen natuurlijker te zijn om 
te redeneren van bewijs naar hypothese. Dat geldt vooral indien er geredeneerd 
wordt met bewijsbronnen, zoals een getuigen- en deskundigenverklaring. Het 
nadeel van de verhaalsbenadering is dat er in tegengestelde richting geredeneerd 
moet worden, hetgeen soms dus tegennatuurlijk is. Dat nadeel valt weg indien 
gebruik gemaakt wordt van de hybride benadering waarbij er geredeneerd wordt 
van bewijs naar hypothese en er gebruik gemaakt wordt van bewijsargumenten en 
evidentiële generalisaties. Tegelijkertijd valt het nadeel van de argumentatieve 
benadering weg door gebruik te maken van scenario’s. Het grote nadeel van de 
argumentatieve benadering is immers dat er geen overkoepelend verhaal is. 
Hierdoor kan onder andere het bewijs niet op waarde geschat worden en wordt niet 
duidelijk of en in hoeverre de bewijsargumenten met elkaar in relatie staan.  
 
Dat betekent dat de hybride benadering gebruik maakt van de voordelen van zowel 
de verhaalsbenadering als de argumentatieve benadering. Tegelijkertijd zorgt de 
hybride benadering ervoor dat de besproken nadelen van de verhaalsbenadering 
en de argumentatieve benadering niet meer van toepassing zijn. 

3.5 Uitwerking voorbeeld met behulp van de drie benaderingen 
 
In dit hoofdstuk zijn drie rationele benaderingen besproken die betrekking hebben 
op de bewijsbeslissing van de Nederlandse rechter in strafzaken: de 
verhaalsbenadering, de argumentatieve benadering en de hybride benadering. Het 
grootste verschil tussen de benaderingen heeft te maken met de wijze van 
redeneren. Ter samenvatting wordt het verschil tussen de drie benaderingen 
hieronder geïllustreerd aan de hand van een nog simpeler voorbeeld dan het 
diefstalvoorbeeld. Er wordt met een eenvoudig voorbeeld geïllustreerd wat de 
verschillen zijn tussen de drie benaderingen. In dit voorbeeld moet onderzocht 
worden of de verdachte Jan heeft geslagen. Daarbij is van belang dat er een getuige 
is die verklaart dat hij gezien heeft dat de verdachte Jan heeft geslagen en dat er een 
deskundige is die verklaart dat Jan een blauwe plek heeft.  
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De verhaalsbenadering 

De verhaalsbenadering maakt gebruik van causale generalisaties: A veroorzaakt B. 
Er wordt indirect geredeneerd van (veronderstelde) oorzaak naar gevolg en dan 
weer terug om tot de veronderstelde oorzaak te concluderen. Een voorbeeld van 
een dergelijke redenering is: als Jan is geslagen door de verdachte (oorzaak) dan heeft 
hij daardoor een blauwe plek (gevolg); Jan heeft een blauwe plek, dus hij is geslagen 
door de verdachte. Het voorgaande kan ook geformuleerd worden als twee 
elementen van een scenario die gezamenlijk een scenario vormen. Dat scenario 
bestaat dan uit de volgende twee scenario-elementen: 1. de verdachte slaat Jan en 2. 
Jan heeft een blauwe plek. De scenario-elementen 1 en 2 worden verbonden met 
behulp van een causale generalisatie: A veroorzaakt B, oftewel ‘als een persoon 
geslagen wordt, dan veroorzaakt dat (doorgaans) een blauwe plek bij die persoon’. 
In de figuur hieronder zijn de scenario-elementen aangegeven met een rechthoekige 
box en is de causale generalisatie tussen de scenario-elementen weergegeven door 
middel van de horizontale pijl: 

 

Figuur 35 

Er is ook bewijs aanwezig in deze casus, namelijk de getuigenverklaring en de 
deskundigenverklaring. Om het bewijs te linken aan het scenario wordt in de 
verhaalsbenadering ook gebruik gemaakt van causale generalisaties. Zo wordt er 
bij de getuigenverklaring bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de causale 
generalisatie ‘als een getuige iets gezien heeft dat gebeurd is (oorzaak), dan zal de 
getuige (doorgaans) verklaren dat het gebeurd is (gevolg). Nu de 
verhaalsbenadering gebruik maakt van een causale redenering betekent dit dat er 
geredeneerd wordt van scenario-element naar bewijs. Het bewijs moet gezien 
worden als observaties die verklaard moeten worden door het scenario. Een goed 
scenario zal de getuigen- en deskundigenverklaring dus moeten verklaren. 
Hieronder zal worden weergegeven hoe scenario-element ‘de verdachte slaat Jan’ 
de verklaring van de getuige verklaart. Daarbij wordt de causale generalisatie, die 
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gebruikt wordt bij het redeneren van scenario-element naar bewijs, aangegeven met 
de ovale box.  

   
Figuur 36 

Het voorgaande betekent dat de causale generalisaties op twee manieren gebruikt 
wordt: 1. om de scenario-elementen aan elkaar te linken (horizontaal) 2. om het 
bewijs te linken aan de scenario-elementen (verticaal).  

 Abductief redeneren 

Bij de verhaalsbenadering is er sprake van abductief redeneren.237 Dat betekent dat 
scenario’s altijd met elkaar vergeleken moeten worden om te kunnen beoordelen 
welk scenario het beste scenario is. Er kunnen meerdere verklaringen zijn voor het 
bewijs en door gebruik te maken van abductief redeneren moet voorkomen worden 
dat een alternatieve verklaring over het hoofd gezien wordt. Er kunnen immers ook 
andere oorzaken bestaan voor een bepaald gevolg. De blauwe plek van Jan zou 
bijvoorbeeld ook ontstaan kunnen zijn doordat Jan gevallen is. In plaats van de 
causale generalisatie ‘als iemand geslagen wordt dan veroorzaakt dat doorgaans 
een blauwe plek bij die persoon’, wordt de causale generalisatie tussen de scenario-
elementen: ‘als iemand valt dan veroorzaakt dat doorgaans een blauwe plek bij die 
persoon’. Dat Jan gevallen is en dat hierdoor een blauwe plek ontstaan is, kan gezien 
worden als een alternatief scenario. 

 
237 Dit wordt ook wel indirect redeneren genoemd.  
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Soms zijn er ook observaties die vereisen dat er een nieuw alternatief scenario 
bedacht moet worden of dat een bestaand scenario moet worden aangevuld om de 
observaties te kunnen verklaren. Stel dat een arts verklaart dat de blauwe plek van 
Jan ontstaan is door een schop. Dan leidt dat tot een alternatief scenario: Jan is 
geschopt en hierdoor is een blauwe plek ontstaan bij Jan. Stel dat de arts verklaart 
dat Jan een blauwe plek heeft in zijn gezicht, dan kan het scenario aangevuld 
worden door het scenario-element  ‘Jan heeft een blauwe plek’ te vervangen door 
het scenario-element ‘Jan heeft een blauwe plek in zijn gezicht’.  

Er moet dus beoordeeld worden of het scenario waarin de verdachte Jan heeft 
geslagen beter is dan de alternatieve scenario’s. Daarbij moet er actief gezocht zijn 
naar ‘redelijke’ alternatieve scenario’s.238 Zoals al genoemd werd is het scenario dat 
Jan gevallen is een mogelijk alternatief scenario. Er kunnen meerdere alternatieve 
scenario’s worden bedacht, maar omwille van de leesbaarheid nemen we aan dat 
dit het enige andere redelijke alternatieve scenario is. Dat alternatieve scenario moet 
vervolgens vergeleken worden met het scenario waarin Jan is geslagen om te 
kunnen bepalen welk scenario het beste is.  

Om te beoordelen welk scenario het beste is moeten er twee vragen beantwoord 
worden: 1. Welk scenario verklaart het bewijs het beste en 2. Welk scenario is het 
meest plausibel en intern coherent. Als het scenario waarin Jan geslagen is 
waarschijnlijker blijkt te zijn dan het alternatieve scenario, dan is het alternatieve 
scenario daarmee weerlegd.239 Indien het alternatieve scenario juist beter blijkt te 
zijn dan het scenario waarin de verdachte Jan heeft geschopt dan betekent dit dat 
het laatstgenoemde scenario weerlegd wordt. Het vergelijken van scenario’s kan er 
dus voor zorgen dat er één of meerdere scenario’s gefalsificeerd worden.  

Naast het kunnen verklaren van het bewijs/de observaties, is ook van belang dat het 
scenario coherent is.240 Dat houdt in dat het scenario compleet, gedetailleerd en 
consistent moet zijn. Daarnaast moet het scenario plausibel zijn. Hiermee wordt 
bedoeld dat het scenario overeenkomt met onze algemene kennis over de wereld. 
Een voorbeeld van een scenario dat niet plausibel is, is het alternatieve scenario 
waarin de blauwe plek van Jan ontstaan is doordat Jan meningitis heeft. Daarbij 

 
238 Zie paragraaf 4.2.1 voor meer uitleg over het begrip ‘redelijk’.  
239 Daarbij moet bedacht worden dat het schuldscenario in een strafzaak bij een 
bewezenverklaring veel beter moet zijn dan de onschuldscenario’s. Dat heeft te maken met 
het principe dat de schuld van de verdachte buiten gerede twijfel dient te zijn. 
240 Intern omdat er alleen gekeken wordt naar (de structuur van) het verhaal zelf.. 
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gebruiken we het feit dat Jan geen kind meer is. De causale generalisatie die dan 
gebruikt wordt is: als een persoon meningitis heeft dan veroorzaakt dat (doorgaans) 
een blauwe plek bij die persoon. Vanuit onze algemene kennis over de wereld 
weten we dat het heel zeldzaam is dat een volwassen persoon meningitis heeft. Dat 
alternatieve scenario kan dus gezien worden als een scenario dat niet plausibel is.241  

Subscenario’s  

Voordat scenario’s met elkaar vergeleken kunnen worden, moet er eerst gekeken 
worden naar de subscenario’s. Een scenario is verankerd in algemene kennis over 
de wereld via subscenario’s.242 Zo moet de afbeelding in figuur 36 gezien worden 
als een subscenario. In dat subscenario verklaart het scenario-element ‘de verdachte 
slaat Jan’ de observatie die volgt uit de getuigenverklaring (met behulp van de 
generalisatie ‘als een getuige iets gezien heeft, dan verklaart hij doorgaans dat hij 
dat gezien heeft’). 

Ook bij een subscenario kunnen er alternatieve subscenario’s ingebracht worden en 
dient er een vergelijking plaats te vinden om te bepalen welk subscenario het meest 
waarschijnlijk is. Bij de hiervoor genoemde getuigenverklaring zijn mogelijke 
alternatieve subscenario’s bijvoorbeeld ‘de getuige heeft een reden om te liegen’ en 
‘de getuige herinnert het zich verkeerd’.  

 

 

 
241 Overigens betekent dat niet dat er in het geheel geen onderzoek naar een dergelijk 
scenario gedaan hoeft te worden. Het kan immers voorkomen dat er iets gebeurt dat 
normaal gesproken zelden voorkomt. Dat heeft te maken met het onderscheid tussen de 
onderzoeksfase, de raadkamerfase en de legitimatiefase.  Er wordt dieper op ingegaan in 
paragraaf 4.3.  
242 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.  
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Figuur 37 

 

Figuur 38 

Er zijn nu dus drie mogelijke verklaringen voor de verklaring van de getuige. 
Voordat het gerechtvaardigd is om het subscenario dat de verdachte Jan slaat te 
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accepteren als verklaring voor de getuigenverklaring, zal dat subscenario 
waarschijnlijker moeten zijn dan het alternatieve subscenario dat de getuige het zich 
verkeerd herinnert en het subscenario dat de getuige een reden heeft om te liegen.    

Er zijn in dit geval dus drie subscenario’s te onderscheiden, waarbij de observatie 
‘getuige verklaart dat hij heeft gezien dat de verdachte Jan heeft geslagen’ verklaard 
wordt door alle drie de scenario-elementen van de subscenario’s. In de 
onderstaande figuur worden de drie subscenario’s aangegeven door middel van 
stippellijntjes.  

 

Figuur 39 

Zonder de stippellijntjes ziet het eruit zoals in de onderstaande figuur. Er is 
duidelijk te zien dat alle drie de subscenario’s de observatie verklaren en dat de 
subscenario’s voorafgaand aan de vergelijking gelijkwaardig zijn aan elkaar.  
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Figuur 40 

De (alternatieve) subscenario’s zorgen dus voor een alternatief scenario, ook indien 
het hoofdscenario ongewijzigd blijft. 

In het onderstaande voorbeeld wordt het scenario weergegeven waarin de 
verklaring van de getuige dat hij gezien heeft dat de verdachte Jan heeft geslagen, 
verklaard wordt door het scenario dat de getuige inderdaad heeft gezien dat de 
verdachte Jan heeft geslagen.  
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Figuur 41 
 
Stel nu dat er een alternatief subscenario is waarin de getuige een reden heeft om te 
liegen. Dat betekent dat de verklaring van de getuige dat hij gezien heeft dat Jan 
geslagen werd door de verdachte, verklaard wordt doordat de getuige een reden 
heeft om te liegen. Het hoofdscenario blijft hetzelfde, maar de betrouwbaarheid van 
de getuige wordt betwist door het alternatieve subscenario.  
 
De twee met stippellijn omgeven subscenario’s zullen dus met elkaar vergeleken 
moeten worden.  
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Figuur 42 
 
Stel nu dat inderdaad blijkt dat de getuige een reden heeft om te liegen en dit 
alternatieve subscenario de strijd wint bij de vergelijking van de subscenario’s, dan 
ziet dat er schematisch weergegeven dus volgt uit.  
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Figuur 43 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat het subscenario ‘de verdachte slaat Jan’ na de 
vergelijking van de subscenario’s gefalsificeerd is. 

Dat betekent dat het gehele scenario er, na de vergelijking van de subscenario’s, als 
volgt uit komt te zien:  
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Figuur 44 

Zoals in bovenstaande figuur te zien is kent het scenario-element ‘de verdachte slaat 
Jan’, nu een bewijsgat.  

Stel nu dat het subscenario waarin de getuige verklaart dat Jan geslagen is door de 
verdachte omdat hij inderdaad heeft gezien dat Jan is geslagen door de verdachte, 
de strijd had gewonnen in de vergelijking. In dat geval was er geen sprake geweest 
van een bewijsgat en zou het alternatieve subscenario waarin de getuige een reden 
heeft om te liegen gefalsificeerd zijn. Dat had er als volgt uit gezien: 
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Figuur 45 

In het vervolg van de uitwerking van dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het 
subscenario waarin de verdachte Jan slaat, verkozen is tot het beste subscenario.  

De vergelijking op het niveau van de subscenario’s dient plaats te vinden bij alle 
(redelijke) subscenario’s. Nadat de subscenario’s met elkaar vergeleken zijn en er 
gekozen is voor het beste subscenario kan dat subscenario (definitief) een plek 
krijgen binnen het (alternatieve) scenario. Vanaf dat moment vindt er (voorlopig) 
geen vergelijking meer plaats op het niveau van de subscenario’s, maar alleen nog 
op het niveau van het gehele scenario. Voorlopig, omdat het mogelijk is om bij 
nieuwe informatie nieuwe subscenario’s toe te voegen zodat er een nieuwe 
vergelijking plaats moet vinden. Stel bijvoorbeeld dat na nader onderzoek blijkt dat 
de getuige slechtziend is, dan moet het alternatieve subscenario dat de getuige het 
niet goed gezien heeft vervolgens eerst weer vergeleken worden met het 
subscenario dat de verdachte Jan heeft geslagen. 
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Vergelijking scenario’s  

De scenario’s die met elkaar vergeleken moeten worden zien er (uiteindelijk, na het 
vergelijken van de subscenario’s) als volgt uit:243 

 
243 De generalisaties C1 en C5 zijn nu expliciet weergegeven.  
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Figuur 46 

In de figuur hierboven is duidelijk te zien waar sprake is van een bewijsgat. Er 
ontbreekt immers bewijs dat door het scenario-element dat Jan is gevallen kan 
worden verklaard. Door het vergelijken van de scenario’s wordt ook duidelijk wat 
de discriminerende feiten zijn. In dit geval is de getuigenverklaring waarin de 
getuige verklaart dat hij gezien heeft dat Jan geslagen wordt, een discriminerend 
feit. Dat feit wordt immers wel verklaard door het ene scenario, maar niet door het 
andere (alternatieve) scenario. 

Voor- en nadelen verhaalsbenadering 

Het voordeel van de verhaalsbenadering is duidelijk te zien bij dit voorbeeld. Er is 
sprake van een scenario zodat het bewijs georganiseerd wordt en in een context 
geplaatst wordt. Ook wordt duidelijk wat de relatie is tussen de verschillende 
scenario-elementen en moeten scenario’s met elkaar vergeleken worden zodat een 
alternatief scenario dat het bewijs ook verklaart niet over het hoofd gezien kan 
worden. Verder kunnen er door middel van het inbrengen van (sub)scenario’s 
alternatieve verklaringen ingebracht worden voor de observaties, zodat het ook 
mogelijk is om gedetailleerd in te zoomen op de afzonderlijke delen van een 
scenario en haar verankering. Verder is eenvoudig te zien wanneer er sprake is van 
een bewijsgat en wanneer er sprake is van een discriminerend feit.  
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Echter, ook het nadeel van de verhaalsbenadering is goed te zien. Een alternatief 
(sub)scenario kan pas als weerlegd beschouwd worden nadat het de vergelijking 
verloren heeft. Indien bijvoorbeeld het alternatieve subscenario ‘de getuige heeft 
reden om te liegen’ ingebracht wordt dan moet dat eerst vergeleken worden met 
het subscenario ‘de getuige heeft gezien dat Jan geslagen wordt’, voordat het 
laatstgenoemde subscenario gebruikt mag worden. Dat kan een probleem zijn 
indien er voor beide subscenario’s geen bewijs gevonden wordt.244 Dat is anders dan 
bij het gebruik van de argumentatieve benadering waar gebruik gemaakt wordt van 
evidentiële generalisaties. Niet alleen lijken juristen die richting natuurlijker te 
vinden, althans in ieder geval indien er geredeneerd wordt met bewijsbronnen, 
maar het is bij die wijze van redeneren ook toegestaan om, als er geen aanwijzing is 
voor een uitzondering, aan te nemen dat die uitzonderingen er niet zijn. Bij een 
getuigenverklaring bijvoorbeeld wordt dan gebruik gemaakt van de evidentiële 
generalisatie ‘als een getuige P zegt, dan (doorgaans) P. Indien er geen aanwijzingen 
zijn voor een uitzondering op de generalisatie, dan mag ze gebruikt worden bij de 
argumentatieve benadering. Bij de verhaalsbenadering mag de (causale) 
generalisatie pas gebruikt worden indien het subscenario, waar de causale 
generalisatie onderdeel van is, na vergelijking beter lijkt te zijn dan de alternatieve 
subscenario’s.  

Van Koppen stelt dat het uit praktische overwegingen niet nodig of mogelijk is om 
alle subscenario’s met elkaar te vergelijken en dat het daarom gerechtvaardigd is 
om een subscenario te accepteren als er geen reden is om hieraan te twijfelen op 
grond van gedeelde kennis over de wereld en/of het subscenario niet bestreden 
wordt.245 Ter illustratie geeft Van Koppen aan dat het gerechtvaardigd is om een 
rapport van een DNA-expert te accepteren als er geen redenen zijn om te twijfelen 
aan het rapport. De vraag wanneer het gerechtvaardigd is om een subscenario te 
accepteren zonder dat er een vergelijking aan te pas komt, wordt beantwoord door 
ons te laten leiden door onze algemene kennis van de wereld, aldus Van Koppen. 
Hij noemt bij dat specifieke voorbeeld dat we bijvoorbeeld weten dat DNA-experts 

 
244 Zie Prakken 2014, p. 3 en 4. Dat is anders bij de argumentatieve benadering en de 
hybride benadering, nu het bij die benaderingen gerechtvaardigd is om te accepteren dat 
een bepaalde generalisatie van toepassing is indien er na een actieve zoektocht geen 
tegenbewijs is gevonden.  
245 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.  
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over het algemeen goed werk verrichten en weinig fouten maken en het om die 
reden gerechtvaardigd is om het rapport van de DNA-expert te accepteren.246 Mijns 
inziens wordt in het door Van Koppen gegeven voorbeeld gebruik gemaakt van een 
directe redenering. Er wordt immers gebruik gemaakt van de evidentiële 
generalisatie ‘wat DNA-experts zeggen over DNA-bewijs, is doorgaans waar’. Met 
behulp van die evidentiële generalisatie wordt een conclusie afgeleid uit het bewijs 
(het deskundigenrapport).  

De argumentatieve benadering 

Bij de argumentatieve benadering wordt gebruik gemaakt van de evidentiële 
generalisaties: B is bewijs voor A. Er wordt gebruik gemaakt van een directe 
redenering, waarbij de hypothese (weerlegbaar) geconcludeerd wordt uit het 
aanwezige bewijs. Dat geheel (de conclusie die door middel van een evidentiële 
generalisatie wordt afgeleid uit het bewijs) wordt gezien als een bewijsargument. 
Er wordt geredeneerd met behulp van (evidentiële) generalisaties ‘als bewijs dan 
hypothese’. Dat betekent dus dat de richting van redeneren tegengesteld is aan de 
richting bij de verhaalsbenadering.  

In de voorbeeldcasus is er een getuige die verklaard heeft dat hij heeft gezien dat 
de verdachte Jan heeft geslagen. Indien de verklaring gebruikt wordt in combinatie 
met de (evidentiële) generalisatie ‘als een getuige P zegt, dan (doorgaans) P’, dan 
leidt dat tot de conclusie ‘de verdachte slaat Jan’. Indien het voorgaande 
schematisch weergegeven wordt dan ziet dat er als volgt uit. 

 
246 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.  
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Figuur 47 

In bovenstaande figuur is te zien dat de verticale pijl van beneden naar boven loopt, 
terwijl die in de verhaalsbenadering van boven naar beneden loopt. Dat heeft te 
maken met de vraag of er gebruik gemaakt wordt van een evidentiële generalisatie 
(zoals bij de argumentatieve benadering) of van een causale generalisatie (zoals bij 
de verhaalsbenadering). Vervolgens kunnen er (tegen)argumenten ingebracht 
worden tegen de redeneerstap, premissen en/of conclusie. Op de hierboven 
genoemde generalisatie kunnen tegenargumenten ingebracht worden, zoals de 
getuige heeft een reden om te liegen of de getuige herinnert het zich niet goed. Deze 
tegenargumenten zijn uitzonderingen op de gebruikte generalisatie. 
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   Figuur 48 

Het voorgaande geldt ook voor de deskundigenverklaring. De deskundige heeft 
verklaard dat Jan een blauwe plek heeft. Met behulp van de generalisatie ‘als een 
deskundige P zegt, dan (doorgaans) P’, volgt hieruit de conclusie ‘Jan heeft een 
blauwe plek’. Ook tegen dit bewijsargument kunnen tegenargumenten ingebracht 
worden, zoals de deskundige heeft een reden om te liegen of de deskundige is niet 
deskundig op het gebied waarover hij verklaart.  

Indien het voorgaande schematisch wordt weergegeven dan ziet een uitwerking 
met behulp van de argumentatieve benadering er als volgt uit:  
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Figuur 49 

 

Voor- en nadelen argumentatieve benadering 

Het voordeel van de argumentatieve benadering is goed te zien in de figuren 48 en 
49. Bij deze benadering is het mogelijk om op een natuurlijker manier te redeneren 
met bewijsbronnen. Er kan immers geredeneerd worden met evidentiële 
generalisaties zoals ‘als een getuige P zegt dan (doorgaans) P. Zoals reeds eerder 
genoemd lijken juristen die wijze van redeneren in het algemeen natuurlijker te 
vinden. Daar komt bij dat het bij die wijze van redeneren mogelijk is om de 
evidentiële generalisatie ook te gebruiken indien er geen aanwijzingen zijn dat er 
een uitzondering (zoals de getuige heeft een reden om te liegen of de getuige heeft 
het niet goed gezien) van toepassing is. Verder is het ook mogelijk om gedetailleerd 
in te zoomen op een bewijsargument en te laten zien waarop de aanval precies 
plaatsvindt (redeneerstap, premissen, en/of conclusie). Bij de verhaalsbenadering is 
het ook mogelijk om in te zoomen door middel van het gebruik van subscenario’s, 
maar wordt niet expliciet weergegeven welk onderdeel van het subscenario 
specifiek wordt aangevallen. 
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Het nadeel van de benadering komt ook duidelijk naar voren: er is sprake van twee 
losse hypothesen waarbij niet naar voren komt of er ook een verband is tussen de 
twee hypothesen. Dat komt omdat een overkoepelend verhaal/scenario ontbreekt.  

De hybride benadering 

De hybride benadering combineert de twee vorige benaderingen. Er wordt gebruik 
gemaakt van direct redeneren, waarbij met behulp van evidentiële generalisaties 
observaties omtrent gebeurtenissen worden afgeleid uit het bewijs. En er wordt 
gebruik gemaakt van indirect redeneren, dat wil zeggen dat bepaald moet worden 
of de observaties vervolgens verklaard worden binnen het scenario/de scenario’s. 
Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt van het (hoofd)scenario zoals in de 
verhaalsbenadering en van de bewijsargumenten zoals in de argumentatieve 
benadering. In de onderstaande afbeelding worden de verhaalsbenadering en de 
argumentatieve benadering schematisch weergegeven en is met een stippellijn 
aangegeven welk gedeelte van de benadering gebruikt wordt bij de hybride 
benadering. 

        Verhaalsbenadering                     Argumentatieve benadering 

 

Figuur 50 

Het hoofdscenario bestaat, zoals in de verhaalsbenadering, uit verschillende 
scenario-elementen die causaal met elkaar verbonden zijn.247 De bewijsargumenten 
staan niet, zoals in de argumentatieve benadering, los van een scenario. Met behulp 
van een evidentiële generalisatie wordt uit het bewijs een observatie omtrent een 
gebeurtenis afgeleid. Vervolgens moet beoordeeld worden of de observatie 
verklaard wordt binnen het scenario. 

Indien de met stippellijn omlijnde gedeelten gecombineerd worden zoals dat wordt 
voorgeschreven door de hybride benadering, komt dat er als volgt uit te zien: 

           Hybride benadering  

 
247 Zie voor meer uitleg over scenario-elementen paragraaf 3.4.2.  
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Figuur 51 

Indien de stippellijntjes verwijderd worden ziet de hybride benadering er als volgt 
uit: 

           Hybride benadering 

 

Figuur 52 

In bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat de hybride benadering gebruik 
maakt van een scenario en van bewijsargumenten.  

Indien de voorbeeldcasus wordt uitgewerkt met de hybride benadering ziet dat er 
als volgt uit: 
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Figuur 53 

 

Ook hier moet eerst bepaald worden of de tegenargumenten sterker zijn dan het 
eigenlijke argument. In dit geval moet bekeken worden of de genoemde 
uitzonderingen op de gebruikte generalisatie wel of niet van toepassing zijn. Stel 
dat niet gebleken is dat de genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, dan ziet 
dat er als volgt uit:  
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Figuur 54 

Nadat bepaald is of de genoemde uitzonderingen wel of niet van toepassing zijn, 
dienen de scenario’s met elkaar vergeleken te worden. Nu de uitzonderingen niet 
van toepassing zijn, komen de scenario’s er als volgt uit te zien: 
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Figuur 58 

Bij dit voorbeeld is duidelijk te zien dat de hybride benadering gebruik maakt van 
de voordelen van de verhaalsbenadering. Zo wordt gebruik gemaakt van scenario’s 
zodat het bewijs georganiseerd wordt, er een context gegeven wordt aan het bewijs 
en het verband tussen de verschillende scenario-elementen duidelijk wordt doordat 
deze met behulp van causale relaties gelinkt zijn. Ook is eenvoudig te zien waar 
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sprake is van een niet-geobserveerd scenario-element en dus van een bewijsgat. Het 
scenario-element ‘Jan is gevallen’ kent bijvoorbeeld een bewijsgat (zie 
bovenstaande figuur). Door scenario’s met elkaar te vergelijken moet voorkomen 
worden dat een ander scenario dat de observaties omtrent gebeurtenissen ook 
verklaart over het hoofd gezien wordt. Om die reden moeten er altijd (redelijke) 
alternatieve scenario’s opgesteld worden en dienen de scenario’s met elkaar 
vergeleken te worden. In dit geval verklaart het alternatieve scenario niet alle 
observaties. De blauwe plek van Jan is in beide scenario’s een geobserveerd 
scenario-element, want het wordt binnen beide scenario’s verklaard, en levert dus 
geen discriminerend feit op. Het slaan van Jan door de verdachte is wel een 
discriminerend feit. Deze observatie wordt wel verklaard binnen het ene scenario 
en niet binnen het andere (alternatieve) scenario. Niet alleen de bewijsgaten, maar 
ook de discriminerende feiten zijn dus eenvoudig te herkennen.  
 
In dit voorbeeld is ook te zien dat het in sommige gevallen natuurlijker lijkt te zijn 
om te redeneren van bewijs naar hypothese in plaats van redeneren van hypothese 
naar bewijs. Dat is goed te zien bij de alternatieve verklaring dat de deskundige niet 
deskundig is op het gebied waarover hij verklaart. Bij de verhaalsbenadering ziet 
dat er enigszins gekunsteld uit. Dat geldt met name voor de generalisatie C2 die 
gebruikt moet worden bij de alternatieve verklaring om de observatie te kunnen 
verklaren.  
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Figuur 59 

Indien gebruik gemaakt wordt van een directe redenering dan lijkt deze richting 
van redeneren, van bewijs naar hypothese, natuurlijker te zijn. Bij direct redeneren 
kan de omgekeerde evidentiële generalisatie gebruikt worden en kan de 
afwezigheid van uitzonderingen aangenomen worden behoudens bewijs van het 
tegendeel. Tevens kan er specifiek een aanval op de gebruikte generalisatie gedaan 
worden in plaats van dat er een observatie verklaard moet worden. Dat ziet er als 
volgt uit: 
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Figuur 60 

3.6 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk zijn er drie rationele benaderingen besproken. Daarbij zijn de voor- 
en nadelen van iedere benadering besproken en zijn de benaderingen geïllustreerd 
aan de hand van voorbeelden. Het grootste verschil tussen de besproken 
benaderingen heeft te maken met de wijze van redeneren. Bij de 
verhaalsbenadering is er sprake van indirect redeneren, zowel binnen het scenario 
als tussen het scenario en het bewijs. Bij de argumentatieve benadering is er sprake 
van direct redeneren. De hybride benadering combineert dat en maakt gebruik 
gemaakt van zowel direct als indirect redeneren, namelijk indirect redeneren 
binnen het scenario en direct redeneren door middel van de bewijsargumenten.    
 
Het doel van dit onderzoek is om een praktisch hanteerbaar motiveringsmodel te 
ontwikkelen voor de Nederlandse rechter dat gebruik maakt van inzichten omtrent 
rationeel bewijzen. Het model is vooral bedoeld voor de motivering van ‘complexe’ 
en omvangrijke zaken. We hebben gezien dat een scenario bij uitstek geschikt is om 
een overzicht te geven van wat er gebeurd is dan wel gebeurd zou kunnen zijn.  Dat 
geldt temeer in het geval er sprake is van een complexe zaak. Daarnaast kunnen de 
observaties die voortkomen uit de niet-weerlegde bewijsargumenten in een causale 
en chronologische structuur geplaatst worden en dat is een noodzakelijke 
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voorwaarde voor het op waarde kunnen schatten van het bewijs. Er is eenvoudig te 
zien welke scenario-elementen kunnen worden aangemerkt als geobserveerde 
scenario-elementen en welke niet. Ook is duidelijk te zien welke feiten 
discriminerend zijn en welke feiten dat niet zijn. Deze drie redenen, het geven van 
een overzicht van hetgeen gebeurd is of gebeurd zou kunnen zijn, het geven van 
een context aan de observaties die zijn afgeleid uit het bewijs en het kunnen zien 
wat de discriminerende feiten zijn, acht ik zodanig belangrijk dat het nuttig, zo niet 
noodzakelijk, is om bij complexe zaken gebruik te maken van scenario’s. 248 
 
Het voorgaande betekent dat er een keuze gemaakt moet worden tussen de 
verhaalsbenadering en de hybride benadering. Door de toevoeging van Van 
Koppen dat er bij de verhaalsbenadering ook subscenario’s opgesteld en vergeleken 
moeten worden, is het onderscheid met de hybride benadering minder groot 
geworden. In dit hoofdstuk heb ik onder meer getracht om de uitwerking van Van 
Koppen van de subscenario’s (zoals weergegeven in figuur 7) te verhelderen. Op 
die manier is het ook bij de verhaalsbenadering mogelijk om op een klein onderdeel 
in te zoomen, en deze op een gedetailleerd niveau te analyseren.  
 
Een mogelijk nadeel van de verhaalsbenadering is dat er geredeneerd wordt van 
scenario naar bewijs. Er moet immers beoordeeld worden in hoeverre het bewijs 
verklaard wordt door het scenario met behulp van causale generalisaties. Die 
richting van redeneren lijkt soms tegennatuurlijk te zijn. In paragraaf 3.5 hebben we 
ook kunnen zien dat de wijze waarop Van Koppen de verankering van bijvoorbeeld 
een deskundigenverklaring bespreekt in feite al een hybride benadering is. In dat 
voorbeeld werd immers gebruik gemaakt van een evidentiële generalisatie om het 
bewijs te koppelen aan het scenario. Van Koppen onderkent ook dat het in sommige 
gevallen natuurlijker lijkt te zijn om te redeneren van bewijs naar scenario en dat de 
argumentatieve- en de hybride benadering in die gevallen beter aansluit bij de wijze 
waarop mensen redeneren dan de verhaalsbenadering doet.249 Bovendien is er, 
zoals besproken in paragraaf 3.2.6, onderzoek dat suggereert dat het redeneren van 
bewijs naar hypothese in bepaalde gevallen natuurlijker is dan van hypothese  naar 

 
248 Daarnaast kunnen er met scenario’s ook onbekende feiten voorspeld worden. In 
paragraaf 4.2.4 wordt er verder op ingegaan.  
249 Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.   
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bewijs.250  Althans, in ieder geval bij het redeneren met generalisaties die ervoor 
kunnen zorgen dat er (zonder verdere omwegen) een conclusie kan worden 
getrokken uit het bewijs, zoals bij de getuigenverklaring. Dus hoewel beide 
benaderingen geschikt zijn, wordt om voorgaande redenen gekozen voor de 
hybride benadering als uitgangspunt van het motiveringsmodel in hoofdstuk 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
250 Van den Braak e.a. 2008, p. 160-169. Dat lijkt in ieder geval op te gaan voor de 
getuigenverklaring, de deskundigenverklaring en de verklaring van de verdachte. Zie ook 
Van den Braak e.a. 2008, p. 160-169 en Bex 2009, p. 54. Iets soortgelijks wordt ook 
aangegeven door Van Koppen & Mackor, zie Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151.  
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Hoofdstuk 4 Wanneer moet de rechter de hybride theorie 
toepassen in zijn motivering 

4.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 3 is de keuze gemaakt voor de rationele benadering die ten grondslag 
zal liggen aan het motiveringsmodel voor de rechter, het uiteindelijke doel van deze 
dissertatie. Er is gekozen voor de hybride benadering, een combinatie van de 
verhaalsbenadering en de argumentatieve benadering. Echter, deze benadering 
richt zich niet specifiek op de motivering. Hierdoor komt niet duidelijk naar voren 
wat de rechter nu precies zou moeten opnemen in de motivering.  
 
Een strafzaak doorloopt verschillende fasen. In hoofdstuk 1, paragraaf 1.1, is al 
gesproken over de onderzoeksfase, de raadkamerfase en de legitimatiefase. 
Eenvoudig gezegd ligt de nadruk in de onderzoeksfase op het opstellen van 
verschillende hypothesen en in de raadkamer op het testen van de (redelijke) 
hypothese.251 In de legitimatiefase ligt de nadruk op het beantwoorden van de vraag 
waarom een specifieke hypothese geaccepteerd zou moeten worden.252 
 
In een strafzaak bij de rechter kan bij de onderzoeksfase gedacht worden aan het 
dossier en aan het onderzoek ter terechtzitting, bij de raadkamerfase aan de 
raadkamer en bij de legitimatiefase aan de uitspraak, waaronder het 
vonnis/arrest.253 Van Koppen lijkt weinig onderscheid te maken tussen de 
onderzoeksfase, de raadkamerfase en de legitimatiefase en lijkt zich te richten op de 
bewijsbeslissing in het algemeen, terwijl Bex zich met de hybride benadering met 
name richt op de raadkamerfase. De vraag wat een rechter op zou moeten nemen 
in de motivering is daarom in eerder onderzoek onbeantwoord gebleven.  

 
251 In de onderzoeksfase worden de hypothesen ook al getest en zal er al een aantal 
hypothesen sneuvelen. Daarbij hoeven alleen de ‘redelijke’ hypothesen getest te worden in 
de raadkamerfase. In paragraaf 4.2.1 wordt aandacht besteed aan de vraag wat er verstaan 
moet worden onder ‘redelijk’.  
252 Bex 2009, p. 21.  
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Dit onderzoek richt zich op de legitimatiefase; het doel is immers om een model te 
maken dat de rechter kan gebruiken bij de motivering van zijn beslissing.  
 
Idealiter zou de rechter in iedere strafzaak de uitkomst van de vergelijking van 
scenario’s op moeten nemen in de motivering. Echter, het schrijven van een goede 
motivering kost tijd. Hoewel werkdruk geen reden zou mogen zijn om te 
bezuinigen op de motivering, is dat toch een praktisch bezwaar waarmee rekening 
gehouden moet worden. Schuyt stelt dat gewaakt moet worden voor het stellen van 
zwaardere motiveringseisen die zorgen voor een overbelasting van de rechtspraak, 
zodat steeds meer zaken bij de rechterlijke macht worden weggehaald en 
bijvoorbeeld worden neergelegd bij het OM. Als voorbeeld noemt zij de 
strafbeschikking.254 Schuyt pleit dan ook om het grote belang van dat praktische 
bezwaar te erkennen, maar waaraan tegemoetgekomen kan worden door kritisch 
te kijken welke motiveringseisen aan welke (soort) zaken gesteld moeten worden.255 
Dat laatste, kritisch kijken welke motiveringseisen aan welke (soort) zaken gesteld 
moeten worden, zal gedaan worden in dit hoofdstuk. 
 
Dat betekent dat er een antwoord gegeven moet worden op de vraag wanneer en 
hoe de rechter de hybride benadering (expliciet) zou moeten toepassen in zijn 
motivering. Dit hoofdstuk tracht een antwoord te geven op die vraag.  
 
Er zijn drie situaties waarin het voor de hand ligt dat de rechter in zijn motivering 
laat zien dat hij gebruik heeft gemaakt van een rationele methode:  
 

1. Een groot maatschappelijk belang of veel publieke belangstelling in de zaak.  
2. Een complexe zaak  
3. Een (zeer) ernstige zaak en/of een (zeer) hoge straf.  

 
Als een zaak voldoet aan twee of drie van deze criteria ligt het voor de hand om de 
uitwerking van het gebruik van een rationele methode (in deze dissertatie is dat de 
hybride benadering) op te nemen in de motivering. Wordt er slechts voldaan aan 

 
254 Artikel 257a Sv. 
255 Schuyt 2010, p. 87. 
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één criterium dan kan er natuurlijk alsnog gekozen worden voor een uitgebreide 
uitwerking, maar is dat niet altijd noodzakelijk (met het oog op de praktische 
uitvoerbaarheid). Een simpele overtreding kan bijvoorbeeld hele complexe 
omstandigheden kennen en een heel ernstig misdrijf kan hele eenvoudige 
omstandigheden kennen.  
 
Voorgaande geeft slechts aan in welk soort zaken het voor de hand ligt om in de 
motivering te laten zien dat gebruik gemaakt is van een rationele methode. Het 
geeft nog niet aan hoe de rechter moet laten zien op welke manier hij de rationele 
methode heeft toegepast. Moet elk scenario bijvoorbeeld vergeleken worden met 
een ander scenario? Moet elk scenario dat niet geaccepteerd wordt (inhoudelijk) 
gemotiveerd weerlegd worden? En wat moet er precies opgenomen worden in de 
motivering? Deze en andere vragen zullen in dit hoofdstuk aan bod komen.  

4.2 Welke alternatieve scenario’s moet de rechter meenemen in een 
vergelijking? 
 
In de vorige paragraaf werd al genoemd dat het niet noodzakelijk is om in alle zaken 
het opstellen en vergelijken van scenario’s op te nemen in de motivering, maar is de 
vraag welke scenario’s de rechter wel mee zou moeten nemen onbeantwoord 
gebleven. Het is voor de rechter een onmogelijke taak om alle mogelijke alternatieve 
scenario’s mee te nemen in zijn overwegingen. Niet alleen omdat dit veel tijd kost, 
maar ook omdat er veel onzinnige scenario’s te bedenken zijn. Van Koppen noemt 
dat de rechter alleen de ‘redelijke’ scenario’s mee hoeft te nemen in zijn 
overweging.256 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechter een alternatief 
scenario, dat is ingebracht door de verdediging, inhoudelijk niet hoeft te 
weerleggen indien het scenario ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of 
‘ongeloofwaardig’ is.257 Hierover meer in de volgende (sub)paragrafen.  

4.2.1 ‘Redelijke’ scenario’s     
           

Van Koppen stelt dat alleen de ‘redelijke’ scenario’s meegenomen hoeven te worden 
in de vergelijking tussen scenario’s. Hij verwijst daarbij naar criteria die als 

 
256 Van Koppen 2011, hoofdstuk 2.  
257 Hoge Raad, 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359. 
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hulpmiddel kunnen dienen bij de vraag welke scenario’s als ‘redelijk’ beschouwd 
kunnen worden en meegenomen moeten worden in de overweging. Dat zijn de 
volgende (cumulatieve) criteria: 
 

1. Een redelijk scenario bevat geen fysieke onmogelijkheden. 
2. Een redelijk scenario heeft enige aansluiting bij het beschikbare bewijs in het 

dossier.  
3. Een redelijk scenario heeft een goed verhaal. 
4. Er is geen bewijs dat bij voorbaat de juistheid van het alternatieve scenario 

onmogelijk maakt.  
5. Een scenario is een redelijk alternatief en verdient serieus onderzoek als het 

een relatief gebruikelijke gang van zaken beschrijft.258  
 
Van Koppen maakt daarbij geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende 
fasen in een strafzaak en geeft dus niet aan welke scenario’s in de uitspraak 
opgenomen moeten worden.259  

4.2.2 ‘Zo onwaarschijnlijke’, ‘niet aannemelijke’ en/of ‘ongeloofwaardige 
scenario’s 

 
Zoals gezegd heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over het gebruik van alternatieve 
scenario’s. De Hoge Raad richt zich daarbij op de vraag wat eventueel opgenomen 
zou moeten worden in de uitspraak. In een strafzaak waar een rechter tot een 
bewezenverklaring komt geldt het volgende uitgangspunt: als de verdachte het 
hem ten laste gelegde bestrijdt met een alternatieve lezing van de gebeurtenissen 
die niet met een bewezenverklaring zou stroken, dan moet de rechter die 
aangedragen alternatieve gang van zaken weerleggen.260 Dat kan door het opnemen 
van bewijsmiddelen of door het vermelden van feiten en omstandigheden (ontleend 
aan bewijsmiddelen) die de aangedragen alternatieve gang van zaken uitsluiten. 
Echter, een dergelijke weerlegging is niet steeds vereist. In voorkomende gevallen 

 
258 Van Koppen 2011, hoofdstuk 2, met name p. 52. Overigens is het woord criteria wellicht 
misleidend, het zijn geen vereisten maar richtlijnen.  
259 Van Koppen 2011. Pas op het moment dat voldaan wordt aan alle vijf de criteria is er 
volgens Van Koppen sprake van een redelijk scenario.  
260 Zie met name Hoge Raad, 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359. 
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zal de rechter ter weerlegging kunnen oordelen dat de gestelde alternatieve 
toedracht niet aannemelijk is geworden dan wel dat de lezing van verdachte als 
ongeloofwaardig ter zijde moet worden gesteld, aldus de Hoge Raad. Volgens de 
Hoge Raad kunnen zich daarnaast gevallen voordoen waarin de lezing van 
verdachte zo onwaarschijnlijk is, dat zij geen uitdrukkelijke weerlegging behoeft.261 
Een scenario dat ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ 
is, hoeft volgens de Hoge Raad dus (inhoudelijk) niet weerlegd te worden.  
 
De Hoge Raad geeft niet aan dat dan wel gemotiveerd zou moeten worden waarom 
een scenario ‘zo onwaarschijnlijk, ‘niet aannemelijk’ of ‘ongeloofwaardig’ is dat 
weerlegging niet nodig is. Nu is dat juridisch gezien ook geen verplichting, maar 
dat zou vanuit een theoretisch perspectief, wel een verplichting moeten zijn. Zonder 
die verplichting zouden namelijk alle scenario’s, in theorie, weerlegd kunnen 
worden met de simpele mededeling dat het scenario ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet 
aannemelijk’ of ‘ongeloofwaardig’ is, waardoor niet gecontroleerd kan worden of 
er sprake is van een terechte weerlegging. 
 
De termen die de Hoge Raad gebruikt, hebben op het eerste gezicht de voorkeur 
boven de term van Van Koppen. De term ‘redelijk’ is namelijk vrij algemeen, terwijl 
de termen van de Hoge Raad specifieker zijn. Echter, de Hoge Raad geeft niet aan 
wat de betekenis van de termen is en geeft ook niet aan hoe de term toegepast zou 
moeten worden door middel van richtlijnen of criteria. Van Koppen geeft ook geen 
definitie van de term ‘redelijk’, maar heeft de term wel geoperationaliseerd door 
middel van de criteria die aangeven wanneer er sprake is van een ‘redelijk’ 
scenario.262  

4.2.3 Betekenis ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en 
‘ongeloofwaardig’ 

 
Hieronder zal ik een voorstel doen voor een definitie van de termen van de Hoge 
Raad.  
 
Definitie van een ‘zo onwaarschijnlijk’ scenario: 

 
261 Hoge Raad, 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359. 
262 Zie paragraaf 4.2.1.  
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Een scenario waarvan de a priori kans dat iets dergelijks gebeurd is zeer 
klein is.  

 
Voorgaande houdt in dat de kans bepaald wordt zonder dat er kennisgenomen 
wordt van het bewijs in de zaak. Dat wordt ook wel de a priori kans genoemd. Er 
zal bijvoorbeeld gebruik gemaakt moeten worden van statistieken of algemene 
kennis. Stel dat de verdachte aangeeft dat niet hij maar aliens de moord hebben 
gepleegd. Dan kan gezegd worden dat dit ‘zo onwaarschijnlijk’ is dat het scenario 
aan de kant geschoven mag worden. Dat geldt ook voor een scenario waarin een 
man aanbelt bij een woning en hij de voor hem onbekende bewoonster van het huis 
met 70 messteken om het leven brengt en het huis vervolgens verlaat zonder iets 
mee te nemen. Dat is een scenario waarvan gezegd kan worden dat het a priori 
uiterst onwaarschijnlijk is dat iets dergelijks gebeurd is. Het is namelijk wel heel 
onwaarschijnlijk dat iemand ogenschijnlijk zonder motief een voor hem onbekend 
persoon neersteekt met zulk buitensporig geweld.  
 
Definitie van een ‘niet aannemelijk’ scenario:  

Een scenario waarvan de kans dat het waar is erg klein is in het licht van het 
aanwezige bewijs.  

 
Deze definitie houdt in dat het scenario weerlegd kan worden door bewijsmiddelen 
of dat het (heel) ver af staat van het beschikbare bewijs. Stel dat er een alternatief 
scenario wordt ingebracht waarin sprake is van zelfmoord. Dat is een scenario dat 
a priori (oftewel zonder te kijken naar het bewijs) niet ‘zo onwaarschijnlijk’ is dat er 
niet naar gekeken hoeft te worden. Na het doen van onderzoek naar dit scenario 
blijkt nergens uit dat het slachtoffer depressieve gevoelens had. Integendeel, het 
blijkt dat het slachtoffer juist volop bezig was met plannen voor de toekomst. Er 
wordt geen zelfmoordbrief gevonden en ook de omstandigheden waaronder het 
slachtoffer is aangetroffen lijken niet te duiden op een zelfmoordscenario, sterker 
nog er wordt überhaupt geen bewijs aangetroffen dat aangeeft dat er sprake was 
van zelfmoord. In het voorgaande geval kan het scenario als niet aannemelijk 
worden aangeduid, nu de kans dat het waar is erg klein is in het licht van het 
aanwezige bewijs. Kortom, het scenario is niet ‘zo onwaarschijnlijk’ dat het niet 
onderzocht hoeft te worden in de onderzoeksfase, maar op het moment dat na 
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onderzoek blijkt dat het scenario ‘niet aannemelijk’ is hoeft de uitwerking van het 
scenario niet uitvoerig besproken te worden in de motivering van de rechter.    
 
Definitie van een ‘ongeloofwaardig’ scenario: 

Een scenario dat niet coherent is of waarbij de wijze waarop het scenario 
ingebracht wordt niet overtuigend is.  

 
Het geven van een definitie voor een ‘ongeloofwaardig’ scenario is wat lastiger. Dat 
komt omdat ‘ongeloofwaardig’ betrekking kan hebben op zowel het scenario zelf 
als op de wijze waarop het scenario ingebracht wordt. Bij een scenario dat niet 
overtuigend genoeg is, moet gedacht worden aan een scenario dat niet intern 
coherent is. In hoofdstuk 3 is besproken wat verstaan moet worden onder een 
coherent scenario. Hiervoor moet beoordeeld worden of het scenario compleet, 
plausibel, consistent en gedetailleerd is.263 Op het moment dat er geen sprake is van 
een coherent scenario en het scenario daarnaast ook nog eens tegenstrijdig is met 
het bewijs, dan heeft dat tot gevolg dat het scenario zowel ‘niet aannemelijk’ als 
‘ongeloofwaardig’ is (en het zou eventueel ook nog onwaarschijnlijk kunnen zijn 
indien het aan de definitie van een onwaarschijnlijk scenario voldoet).  
 
De beoordeling van de wijze van inbrengen van het scenario staat niet helemaal los 
van het bewijs. Daarbij zijn twee punten van belang. In de eerste plaats moet de 
vraag beantwoord worden of het bewijs al bekend was bij diegene die het scenario 
inbrengt en of diegene een (goede) verklaring heeft voor het feit dat het scenario 
pas ingebracht wordt nadat het bewijs reeds bekend is. Daarbij moet er wel naar het 
bewijs gekeken worden, maar gaat het niet om de inhoud van het bewijs. Het kan 
voorkomen dat het bewijs al bekend is maar dat dit de persoon die het scenario 
inbrengt niet verweten kan worden. Dat is anders indien de opsteller van het 
scenario gewacht heeft met het inbrengen van het scenario tot het moment dat het 
bewijs bekend is om vervolgens een verhaal rondom het bewijs te bedenken. Om 
die reden moet bekeken worden of het scenario tijdig is ingebracht en zo niet, wat 
hiervan de reden is. Toegegeven, daar zit een zekere spanning met het zwijgrecht 

 
263 Voor meer uitleg hierover verwijs ik naar hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.3. Het is dus 
mogelijk dat er sprake is van een ongeloofwaardig scenario dat niet strijdig is met het 
bewijs. In paragraaf 4.2.4.1 wordt een voorbeeld gegeven van een zaak waarin dat het 
geval was. 
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waar de verdachte een beroep op mag doen.264 Tegelijkertijd is het zo dat een rechter 
in sommige gevallen wel een gevolg mag verbinden aan het zwijgen. Zo kan het 
zwijgen een rol spelen als de verdachte een verweer voert dat niet in strijd is met 
het beschikbare bewijsmateriaal en waaruit zou blijken dat hij ‘het niet gedaan 
heeft’, maar de verdachte geen verdere uitleg wil geven. In dat geval kan het 
zwijgen van de verdachte bijdragen aan het verwerpen van zijn verweer.265   
In de tweede plaats is van belang of er meerdere verklaringen zijn afgelegd en zo ja 
of die verklaringen tegenstrijdig zijn aan elkaar.266  
 
Uit de twee genoemde punten kunnen de volgende (cumulatieve) criteria 
gedestilleerd worden op basis waarvan een rechter mag concluderen dat het 
scenario van de verdachte (of een getuige) niet geloofwaardig is:  

Het scenario wordt zeer laat ingebracht. 
Op het moment dat het scenario wordt ingebracht is al het bewijs al bekend 
bij diegene die het scenario inbrengt. 
Er worden geen onbekende feiten voorspeld of er worden onbekende feiten 
voorspeld die niet bevestigd worden. 
Diegene die het scenario inbrengt heeft geen (goede) verklaring voor het feit 
dat hij het scenario pas laat inbrengt. 
Diegene die het scenario inbrengt heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd. 

 
Om te voorkomen dat een scenario te snel aan de kant geschoven wordt, moet aan 
bovenstaande criteria voldaan zijn. Brengt iemand bijvoorbeeld een scenario in op 
het moment dat al het bewijs al bekend is, dan kan dat enkele punt er dus nog niet 
toe leiden dat het scenario wordt aangemerkt als ‘ongeloofwaardig’.   
 
Kort gezegd kan een scenario dus als ‘ongeloofwaardig’ beschouwd worden, indien 
het scenario niet coherent is. Daarnaast kan een scenario tevens als 
‘ongeloofwaardig’ beschouwd worden, als voldaan wordt aan de hiervoor 
genoemde cumulatieve voorwaarden.  

 
264 Zie ook Mackor 2017, p. 155-156. 
265 Hoge Raad, 19 maart 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0413, m.nt. Schalken. Zie ook Hoge 
Raad, 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359.  
266 In de wet wordt een eerder afgelegde verklaring overigens erkend als een bewijsmiddel, 
op grond van artikel 339 Sv.  
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Het hierboven genoemde criterium ‘er worden geen onbekende feiten voorspeld of 
er worden onbekende feiten voorspeld die niet bevestigd worden’, verdient nadere 
toelichting. Dat criterium zal hieronder nader uitgewerkt worden.  

4.2.4 Voorspelling van onbekende feiten 

4.2.4.1 Onbekende feiten  
Van de feiten in een scenario kan er een tweedeling gemaakt worden tussen: 
 

1. Bekende feiten die verklaard worden. 
2. Onbekende feiten die voorspeld worden. 

 
Feiten die verklaard worden zijn feiten die al bekend waren op het moment dat het 
scenario opgesteld werd. Feiten die voorspeld worden zijn feiten die nog onbekend 
waren op het moment dat het scenario opgesteld werd. Een voorbeeld van een 
onbekend feit is een getuige die verklaart dat er bij de overval geschoten is met een 
pistool, terwijl dat nog niet bekend was bij de politie. Vervolgens kan de 
voorspelling gedaan worden dat er hulzen liggen op de plaats van de overval. 
Scenario’s worden meestal opgesteld op grond van enig bewijs en worden idealiter 
vervolgens getoetst aan de hand van nieuw bewijs.  
 
Het belang van het onderscheid tussen voorspellen en verklaren kan verduidelijkt 
worden aan de hand van de ‘Venrayse moordzaak’. Dit is de rechtszaak waarin de 
Hoge Raad zich heeft uitgelaten over het gebruik van alternatieve scenario’s en in 
dat kader de termen ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en ‘ongeloofwaardig’ 
formuleert.267 In die zaak werd Erik E. verdacht van het doden van zijn vrouw door 
middel van 70 messteken en het doorsnijden van haar keel. De rechtbank heeft Erik 
E. veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor doodslag.268 Echter, anderhalf jaar 
na de veroordeling kwam Erik E. met een alternatieve lezing van de gang van 
zaken; niet hij maar twee voor hem onbekende criminelen hadden zijn vrouw om 
het leven gebracht, nadat ze bij hun woning hadden aangebeld. Het hof sprak Erik 
E. in hoger beroep vrij omdat het alternatieve scenario niet weerlegd kon worden. 
De observaties die zijn afgeleid uit het bewijs werden ook verklaard binnen het 

 
267 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze termen paragraaf 4.2.2 en verder.  
268 Rechtbank Roermond, 5 november 2011, ECLI:NL:RBROE:2007:BB7563. 
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alternatieve scenario. Echter, door pas na anderhalf jaar met het alternatieve 
scenario te komen was al het bewijs reeds bekend. Het is dan ook maar de vraag 
hoeveel waarde men moet hechten aan die alternatieve lezing. Ook werden geen 
feiten voorspeld die vervolgens bevestigd werden. Zo werd er, ondanks het doen 
van onderzoek, geen enkel bewijs gevonden voor de aanwezigheid van twee 
onbekende mannen en ook niet van het bestaan van de twee mannen. Erik E. heeft 
tegenstrijdige verklaringen afgelegd en heeft geen goede verklaring gegeven 
waarom hij zo laat pas gekomen is met een alternatief scenario. De Hoge Raad heeft 
het arrest van het hof vernietigd en heeft erop gewezen dat, hoewel weerlegging 
het algemene uitgangspunt is, het eveneens is toegestaan om een alternatieve lezing 
als zeer onwaarschijnlijk te beschouwen of aan te geven dat deze niet aannemelijk 
is geworden of ongeloofwaardig te achten.269 Het hoeft dus niet per definitie zo te 
zijn dat een verdachte moet worden vrijgesproken indien zijn alternatieve lezing 
niet weerlegd kan worden. De zaak werd terugverwezen en het gerechtshof 
Arnhem kwam wel tot een veroordeling. Het hof vond het scenario van Erik E. 
ongeloofwaardig vanwege de tegenstrijdige lezingen die hij over de gebeurtenissen 
had gegeven, de bevindingen van het onderzoek die niet strookten met zijn lezing 
en omdat er daarnaast ook geen bevestiging of steun gevonden werd voor de 
betrokkenheid van derden.270 Overigens heeft Erik E. ná de uitspraak in 2010 maar 
voordat de zaak voorkwam bij het gerechtshof Arnhem een (gedeeltelijke) 
bekentenis afgelegd. 
 
Uit het voorgaande blijkt wel dat er een verschil zit tussen feiten die verklaard 
worden en feiten die voorspeld worden. De vraag waarom dat onderscheid van 
belang is wordt daar echter nog niet mee beantwoord. Dat zal hieronder 
geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. 
 
Stel dat er een overval heeft plaatsgevonden, waarbij de dader een pistool had. Het 
pistool is aangetroffen op de plek van de overval. Het slachtoffer doet zijn verhaal 
en stelt dat de overvaller hem dwong geld te pakken, terwijl hij ondertussen 
bedreigd werd met een pistool. De overvaller schrok van het geluid van 
politiesirenes, heeft zijn pistool snel weggegooid en is vervolgens weggerend, aldus 

 
269 Hoge Raad, 16 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3359.  
270 Gerechtshof Arnhem 15 oktober 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY0075. 
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het slachtoffer. Het aantreffen van het pistool op de plaats delict is in dit geval dus 
een feit dat verklaard wordt binnen het scenario van het slachtoffer. Het feit was al 
bekend dus van een voorspelling is geen sprake. Stel nu dat er nog geen pistool is 
aangetroffen en het slachtoffer verklaart dat hij bedreigd werd met een pistool en 
dat de dader het bos in vluchtte toen hij politiesirenes hoorde. De politie doet 
onderzoek en treft een pistool aan in het bos. Het aantreffen van het pistool is in dit 
geval een bevestiging van een onbekend feit dat voortvloeit uit een voorspelling. 
Het slachtoffer, diegene die het scenario inbracht, wist immers niet dat er een pistool 
in het bos lag. 
 
Het is dus van belang om een onderscheid te maken tussen feiten die verklaard 
worden en feiten die voorspeld worden, omdat er een verschil kan zitten in de 
bewijskracht van de feiten. Feiten die voorspeld worden kunnen meer bewijskracht 
hebben dan feiten die verklaard worden. Er is sprake van meer bewijskracht indien 
de opsteller van het scenario op het moment dat hij het scenario opstelt geen weet 
heeft van een bepaald feit en daar een gewaagde voorspelling over doet waarbij het 
onbekende feit bevestigd wordt.271  
 
De feiten die voortvloeien uit de voorspelling moeten wel bevestigd worden 
voordat er waarde aan gehecht kan worden. Het slachtoffer uit het gegeven 
voorbeeld stelde dat de dader het bos in vluchtte en daaruit kan de voorspelling 
afgeleid worden dat er (waarschijnlijk) sporen in het bos te vinden zijn van de 
dader. Stel dat er geen pistool of andere sporen zouden zijn aangetroffen, dan heeft 
de voorspelling geen waarde of zelfs een negatieve waarde: het maakt het scenario 
in sommige gevallen minder waarschijnlijk. Indien het bijvoorbeeld net gesneeuwd 
heeft, dan zou het onwaarschijnlijk zijn dat iemand het bos in is gevlucht zonder 
dat hij enige sporen heeft achtergelaten. In een dergelijk geval zou de voorspelling 
zelfs een negatieve waarde kunnen hebben. Verder moeten de feiten van de 
voorspelling in beginsel ook discrimineren tussen scenario’s, voordat daar waarde 
aan gehecht kan worden. Wordt het onbekende feit door meerdere scenario’s 
verklaard, dan maakt dit feit geen onderscheid tussen die scenario’s, waardoor er 
in beginsel geen waarde aan het feit toegekend kan worden. In beginsel, omdat het 

 
271 Deze opvatting is gebaseerd op de theorie van de wetenschapsfilosoof Imre Lakatos en 
zal verder besproken worden in paragraaf 4.2.4.2. 
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soms toch bewijswaarde kan hebben indien iemand een zeer risicovolle 
voorspelling doet. De bewijswaarde heeft dan betrekking op de betrouwbaarheid 
van de persoon die de risicovolle (maar niet discriminerende) voorspelling gedaan 
heeft. De rechter moet immers ook kijken naar de vraag of hij de verklaring van een 
getuige betrouwbaar acht. Indien er sprake is van een risicovolle voorspelling die 
bevestigd wordt, dan is dat een indicatie dat de verklaring van de getuige (in ieder 
geval gedeeltelijk) betrouwbaar is.272  
 
Op het moment dat de voorspelling van een onbekend feit bevestigd wordt is de 
waarde hiervan afhankelijk van het risico dat genomen wordt met de voorspelling. 
Hoe meer risico er genomen wordt bij het doen van de voorspellingen, hoe meer 
waarde er gehecht kan worden aan de feiten die voortvloeien uit de voorspelling 
(mits die bevestigd worden). Scenario’s (en verklaringen) zijn in dat opzicht net als 
wetenschappelijke theorieën: theorieën die risicovolle voorspellingen doen die niet 
gefalsificeerd worden maar juist bevestigd worden, zijn beter dan theorieën die 
geen risicovolle voorspellingen doen.273 Stel dat het slachtoffer heeft aangegeven, 
voordat het pistool werd aangetroffen in het bos, dat het een zwart of donkergrijs 
pistool was, dan neemt hij hiermee enigszins een risico. Hij voorspelt namelijk dat 
het pistool zwart of donkergrijs is, terwijl niet alle pistolen zwart of donkergrijs zijn. 
Wel bestaan er veel zwarte en donkergrijze pistolen waardoor het ook weer niet een 
hele risicovolle voorspelling is. Stel dat het slachtoffer specifieker is en aangeeft dat 
de dader een zwarte Glock 17 in zijn hand had. Die voorspelling is wel risicovol, er 
zijn immers vele soorten pistolen, zodat aan die voorspelling veel waarde gehecht 
kan worden, mits die bevestigd wordt. 
 
Tot slot is het van belang dat gecontroleerd wordt dat er wel daadwerkelijk sprake 
is van de voorspelling van een onbekend feit. Er moet geen sprake zijn van een feit 
dat reeds bekend is bij diegene die de voorspelling doet. Het kan bijvoorbeeld zo 
zijn dat de kennis aanwezig is bij diegene die het ‘onbekende’ feit voorspelt omdat 
die persoon (mede)dader was of omdat diegene een bepaalde gebeurtenis in scene 
heeft gezet of omdat hij de situatie eerder gezien heeft en weet wat het gevolg zal 
zijn enzovoorts. Indien de in het bos gevluchte dader zegt dat hij het pistool in het 

 
272 Er valt nog meer over te zeggen, maar dat voert te ver voor dit onderzoek. Zie voor 
meer uitleg Mackor 2017, p. 156 en Van Koppen & Mackor 2020, p. 1132-1151. 
273 Mackor 2016, p. 120 en 121.  
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bos heeft achtergelaten dan is dat geen voorspelling van een onbekend feit, maar is 
dat een verklarend feit. Hij weet immers dat hij het pistool daar heeft achtergelaten.  

4.2.4.2 De theorie van Lakatos 
De theorie van Lakatos kan mijns inziens zorgen voor een aanvulling op de 
verhaalsbenadering van Van Koppen zoals  is besproken in hoofdstuk 3.274 Lakatos 
heeft een wetenschapsfilosofische theorie ontwikkeld die een antwoord geeft op de 
vraag hoe de kwaliteit van wetenschappelijke theorieën bepaald kan worden. Hij 
noemde die theorie ‘het verfijnd falsificationisme’. Lakatos wilde hiermee de theorie 
van Popper verbeteren. Popper verwierp verificatie als toets voor de waarheid van 
wetenschappelijke theorieën.275 Volgens Popper dienen alleen theorieën die 
falsificeerbaar zijn en die pogingen tot weerlegging met succes hebben doorstaan, 
op voorlopige basis als wetenschappelijke theorieën te worden aanvaard.276 Een 
groot probleem bij de theorie van Popper is dat een theorie bij falsificatie gelijk 
verworpen moet worden. Een ander probleem is dat er geen (legitieme) reden is om 
de ene theorie te verkiezen boven de andere als ze beide niet gefalsificeerd zijn of 
als ze beide gefalsificeerd zijn op verschillende punten.  
 
De theorie van Lakatos beoogt die problemen oplossen. De theorie bevat een 
eliminatieprocedure. De eliminatieprocedure komt er kortweg op neer dat er 
telkens een strijd plaatsvindt tussen een theorie T en een alternatieve theorie T’. De 
theorie T wordt geëlimineerd indien er een alternatieve theorie T’ voorhanden is en 
voldoet aan de volgende drie vereisten:277  
 

1. T’ bezit een surplus aan empirische inhoud ten opzichte van theorie T. Dat 
betekent dat door T’ feiten worden voorspeld, die niet door T (kunnen) 
worden voorspeld en die dus in het licht van T niet te verwachten waren of 
die eventueel zelfs met T in strijd zijn.  

2. T’ verklaart of voorspelt alle verschijnselen die T met succes verklaart of 
voorspelt. 

3. De surplusinhoud van T’ wordt ook empirisch bevestigd.  

 
274 Koningsveld 2006, p. 148. 
275Lakatos & Musgrave 1970. Zie ook Koningsveld 2006, p. 56.  
276 Koningsveld 2006, p. 58. 
277 Koningsveld 2006, p. 148. 
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Voldoet T’ aan deze voorwaarden, dan is het rationeel die ten koste van T te 
aanvaarden. Zodoende gaat het met name om de vraag of er onbekende feiten 
voorspeld (en bevestigd) worden door de ene theorie, terwijl die onbekende feiten 
niet te verwachten waren bij de andere theorie of er zelfs mee in strijd zijn. 
 
Voorgaande laat zien waarom er waarde gehecht kan worden aan onbekende feiten 
die voorspeld worden in het scenario, mits die bevestigd worden en niet tevens te 
verwachten zijn of zelfs in strijd zijn met het alternatieve scenario. Om die reden 
kan de theorie van Lakatos zorgen voor een aanvulling op de verhaalsbenadering.278  

  4.2.4.3 Conclusie over het belang van voorspellen 
Kort samengevat zijn een aantal punten van belang bij de beoordeling van 
voorspellingen: 
 

- Er moet gecontroleerd worden of daadwerkelijk sprake is van een 
voorspelling van een onbekend feit en er geen sprake is van een verklaring 
van een bekend feit. 

- Hoe meer risico er genomen wordt met de voorspelling hoe meer waarde er 
gehecht kan worden aan de onbekende feiten als die bevestigd worden.  

- Een voorspelling (die bevestigd wordt) kan in sommige gevallen een 
sterkere bewijskracht hebben dan een discriminerend feit dat geen 
voorspelling is.  

- In beginsel moeten de onbekende feiten die uit de voorspelling voortvloeien 
discriminerend zijn, voordat er waarde aan gehecht kan worden.  

 
 
 
 
 

 
278 Zie ook Mackor 2017, p. 145-156.  
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1.2.5 Richtlijnen toepassing ‘onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en 
‘ongeloofwaardig’ 

 

Nu er in paragraaf 4.2.3 een betekenis is gegeven aan de termen van de Hoge Raad, 
onderzoek ik of de criteria van Van Koppen (zie paragraaf 4.2.1) passen bij de 
termen van de Hoge Raad.279 Hiervoor is het wel nodig om de criteria van Van 
Koppen in een negatieve vorm te formuleren. Indien er voldaan wordt aan de 
criteria van Van Koppen is er immers sprake van een redelijk scenario, terwijl juist 
onderzocht wordt of de criteria ook kunnen passen bij een scenario dat ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of ‘zo ongeloofwaardig’ is. Dat levert 
onderstaand schema op: 
 

 
Figuur 61 

 
In bovenstaand schema zijn alle criteria van Van Koppen verwerkt (maar dan in 
negatieve vorm). Nu kan dus gesteld worden dat een scenario dat niet ‘zo 

 
279 Van Koppen 2011 zegt daar niets over.  
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onwaarschijnlijk’, niet aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ is, beschouwd kan 
worden als een ‘redelijk’ scenario, en andersom dat een scenario onredelijk is als het 
of ‘zo onwaarschijnlijk’ of ‘niet aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ is. Indien een 
scenario voldoet aan één van de criteria zoals genoemd in figuur 61, dan heeft dat 
reeds tot gevolg dat het scenario niet hoeft te worden meegenomen. In het 
resterende gedeelte van dit onderzoek zal ik de term ‘redelijk’ gebruiken als een 
overkoepelende term voor scenario’s die niet ‘zo onwaarschijnlijk’, ‘niet 
aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ zijn. Is er geen sprake van een scenario dat zo 
onwaarschijnlijk, niet aannemelijk en/of ongeloofwaardig is, dan moet het scenario 
beschouwd worden als een redelijk scenario. 
 
In het schema van figuur 61 zou ik een aantal kleine wijzigingen willen aanbrengen. 
Zo is te zien dat er een criterium mist bij de term ‘ongeloofwaardig’, nu er niets 
gezegd wordt over de wijze waarop het scenario ingebracht wordt, terwijl dat wel 
genoemd wordt in de definitie. Als criterium zou ik hiervoor de cumulatieve criteria 
willen gebruiken zoals besproken in paragraaf 4.2.3. Ook wordt de term ‘zo 
onwaarschijnlijk’ gewijzigd in ‘zeer onwaarschijnlijk’, omdat het bij de term ‘zo 
onwaarschijnlijk’ minder duidelijk is hoe onwaarschijnlijk het scenario moet zijn 
voordat gesproken kan worden van ‘zo onwaarschijnlijk’. 
 
Het schema komt er dan als volgt uit te zien:  
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Figuur 62 
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4.2.6 De onderzoeksfase, de raadkamerfase en de legitimatiefase 
 
Bij het gebruik van de termen ‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’, 
‘ongeloofwaardig’ en ‘redelijk’, is het belangrijk het onderscheid tussen de 
verschillende fasen goed voor ogen te houden. Stel dat geoordeeld wordt dat een 
scenario ‘zeer onwaarschijnlijk’ is en de (a priori) kans dat iets dergelijks gebeurd is 
dus zeer klein is, dan kan dat een legitieme reden zijn om een scenario af te wijzen 
en in de motivering (de legitimatiefase) slechts te motiveren met welke reden(en) 
het scenario beoordeeld is als ‘zeer onwaarschijnlijk’. Echter, dat betekent niet dat 
er in het geheel geen onderzoek gedaan hoeft te worden naar dit scenario. Eerder is 
een voorbeeld gebruikt waarin een onbekende man aanbelt bij een (op het eerste 
oog) willekeurige woning om vervolgens de bewoonster om het leven te brengen 
met 70 messteken (ogenschijnlijk zonder motief). Het is erg onwaarschijnlijk dat iets 
dergelijks gebeurt, maar het is ook weer niet uitgesloten. Levensdelicten zijn 
immers uitzonderlijke gebeurtenissen. Om die reden kan het scenario niet direct al 
afgewezen worden, maar zal eerst onderzoek gedaan moeten worden (in de 
onderzoeksfase) voordat een dergelijk scenario afgewezen wordt. Het scenario 
hoeft daarna, in de raadkamerfase en/of de legitimatiefase, inhoudelijk niet meer 
weerlegd te worden bij een afwijzing.  
 
In de vorige (sub)paragrafen is een aantal criteria besproken. Hieronder zal per 
criterium en per term worden aangegeven wat er van de rechter verwacht wordt 
met het oog op de verschillende fasen die een strafzaak doorloopt.  
 
Zeer onwaarschijnlijk  
 

Het scenario bevat fysieke onmogelijkheden 
 
Op het moment dat een scenario fysieke onmogelijkheden bevat, hoeft er ook in de 
onderzoeksfase geen nader onderzoek te worden gedaan te worden naar het 
scenario en kan het direct aan de kant geschoven worden. Er kan gedacht worden 
aan een scenario waarin iemand stelt op hetzelfde tijdstip op zowel plaats a als 
plaats b te zijn (waarbij a en b niet dezelfde plaats aanduiden) of aan een scenario 
waarin gesteld wordt dat aliens het delict gepleegd hebben. Dergelijke scenario’s 
kunnen, met de kennis die wij op dit moment hebben, onmogelijk gebeurd zijn. 
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Nader onderzoek doen heeft dus geen enkele zin, aangezien de conclusie hetzelfde 
blijft; het scenario bevat fysieke onmogelijkheden. In de legitimatiefase kan de 
rechter volstaan met een motivering waarom hij van oordeel is dat er sprake is van 
een fysieke onmogelijkheid.  
  

Het scenario beschrijft geen relatief gebruikelijke gang van zaken 
 
Indien het scenario geen relatief gebruikelijke gang van zaken beschrijft, moet er in 
de onderzoeksfase nader onderzoek gedaan worden naar het scenario. Bij het eerder 
gegeven voorbeeld van de onbekende man die de bewoonster van een woning 
ogenschijnlijk zonder motief doodt, is de kans dat iets dergelijks gebeurt zeer klein. 
Toch is het niet ondenkbaar dat zoiets toch weleens voorkomt, er vinden immers 
weleens uitzonderlijke gebeurtenissen plaats. Om die reden moet er in de 
onderzoeksfase wel onderzoek gedaan worden naar een dergelijk scenario. Op het 
moment dat er na het doen van nader onderzoek geen bewijs wordt gevonden voor 
het scenario, dan kan het scenario aan de kant geschoven worden.280 Wordt er toch 
bewijs voor het scenario gevonden, dan moet het scenario meegenomen worden in 
de vergelijking tussen scenario’s in de raadkamerfase. Verliest het scenario de 
vergelijking, dan hoeft de rechter in de legitimatiefase slechts te motiveren waarom 
hij het scenario ‘zeer onwaarschijnlijk’ acht. De rechter hoeft het scenario 
inhoudelijk niet te weerleggen, nu het scenario al geen relatief gebruikelijke gang 
van zaken beschreef. Wel zal hij moeten motiveren waarom het aangetroffen bewijs 
onvoldoende is om de vergelijking tussen de scenario’s te kunnen winnen. Dat om 
te kunnen controleren dat het scenario niet te gemakkelijk aan de kant geschoven 
is, nu uitzonderlijke gebeurtenissen weleens voorkomen. 
 
Niet aannemelijk 
 

Het scenario heeft geen enkele aansluiting bij beschikbaar bewijs in het 
dossier 

 
Als het scenario geen enkele aansluiting heeft bij het bewijs in het dossier, moet er 
nog wel nader onderzoek gedaan worden in de onderzoeksfase. Het hoeft namelijk 

 
280 Het scenario is nu overigens ook nog eens ‘niet aannemelijk’, bij het gebrek aan bewijs.  
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niet het geval te zijn dat er al onderzoek gedaan is naar het scenario dat ingebracht 
wordt. Het kan ook zo zijn dat er wel onderzoek gedaan is, maar dat de resultaten 
hiervan niet opgenomen zijn in het dossier. De rechter zou dus in ieder geval 
moeten controleren of en in hoeverre onderzoek naar het scenario is gedaan. Indien 
er reeds onderzoek verricht is dan zal hij ervoor moeten zorgen dat hij de 
beschikking krijgt over de resultaten daarvan. Vervolgens zal de rechter moeten 
beoordelen of verder onderzoek nodig is.  
 
Wordt er na verder onderzoek bewijs gevonden voor het scenario, dan is er geen 
sprake meer van een scenario dat geen enkele aansluiting heeft bij beschikbaar 
bewijs in het dossier. Indien de andere criteria, zoals genoemd in figuur 62, ook niet 
van toepassing zijn dan heeft dat tot gevolg dat het scenario behandeld moet 
worden als een redelijk scenario. Het scenario moet dus meegenomen worden in de 
vergelijking tussen scenario’s en moet, indien deze de vergelijking verliest, 
inhoudelijk weerlegd worden.  
 
Anders dan de Hoge Raad stelt zal de rechter in mijn model, op het moment dat een 
scenario de vergelijking verliest, wel moeten motiveren waarom hij het scenario 
‘niet aannemelijk’ acht. De rechter hoeft het scenario in dat geval inhoudelijk niet te 
weerleggen.  
 
Wordt er überhaupt geen bewijs gevonden voor het scenario na verder onderzoek, 
dan hoeft het scenario niet meegenomen te worden in de vergelijking. In de 
legitimatiefase hoeft de rechter slechts te motiveren waarom het scenario geen 
enkele aansluiting heeft bij het bewijs in het dossier en hij het scenario ‘niet 
aannemelijk’ acht. Het scenario hoeft inhoudelijk niet weerlegd te worden.  
 

Er wordt bewijs gevonden dat bij de juistheid van het scenario bij voorbaat 
onmogelijk maakt.  

 
Indien er bewijs wordt aangetroffen dat de juistheid van het scenario bij voorbaat 
onmogelijk maakt, dan hoeft er verder geen onderzoek meer gedaan te worden naar 
dat scenario in de onderzoeksfase. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een 
overtuigend alibi. Op het moment dat er bijvoorbeeld sterk bewijs is dat de 
verdachte op het moment dat het delict gepleegd werd in het buitenland zat, 1000 
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km verderop, dan kan het scenario waarin hij schuldig geacht wordt direct 
weerlegd worden. Bij een onschuldscenario kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
sterk bewijs dat de verdachte op dat moment in de buurt van de plaats delict was, 
terwijl hij volgens het schuldscenario 1000 km verderop zit in het buitenland. Ook 
hier geldt dat, anders dan de Hoge Raad stelt, de rechter vervolgens in de 
legitimatiefase moet motiveren op grond waarvan hij het scenario ‘niet aannemelijk’ 
acht. De rechter dient natuurlijk ook te controleren dat het bewijs waaruit 
geconcludeerd wordt dat het scenario niet waar is, betrouwbaar is.  
 
Ongeloofwaardig 
 

Het scenario is niet coherent 
 
Als het scenario niet coherent is dan moet er, voor zover mogelijk, wel onderzoek 
naar gedaan worden. Er zijn allerlei omstandigheden te bedenken waarom een 
scenario niet coherent is. Dat geldt met name voor de verdachte die stelt onschuldig 
te zijn maar er wel op enige wijze bij betrokken is. Bijvoorbeeld doordat de 
verdachte toevalligerwijs aanwezig was op de plaats delict en een deel heeft gezien 
– maar niet alles – en hierdoor buiten zijn schuld een incompleet verhaal vertelt. 
Nader onderzoek kan leiden tot een verdere invulling van het verhaal. Is het 
scenario na nader onderzoek nog steeds niet coherent, dan kan het scenario aan de 
kant geschoven worden en hoeft het niet meegenomen te worden in de vergelijking. 
In de legitimatiefase hoeft de rechter slechts (kort) te motiveren waarom hij van 
oordeel is dat het scenario niet coherent is.  
 
Wordt het scenario naar aanleiding van het nader onderzoek toch nog een coherent 
scenario, bijvoorbeeld doordat een incompleet of niet gedetailleerd scenario verder 
ingevuld is door getuigenverklaringen, dan moet het scenario meegenomen 
worden in de vergelijking. Dat houdt in dat het scenario niet alleen vergeleken moet 
worden met andere redelijke scenario’s, maar dat het scenario ook inhoudelijk 
weerlegd moet worden als het scenario uiteindelijk aan de kant geschoven wordt. 
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Het scenario voldoet aan de eerdergenoemde cumulatieve criteria bij de 
wijze van inbrengen van het scenario281 

 
Indien het scenario pas laat ingebracht wordt zonder dat daar een (goede) 
verklaring voor gegeven wordt, al het bewijs al bekend was bij diegene die het 
scenario inbracht, er geen voorspellingen gedaan worden over onbekende feiten 
ofwel de voorspellingen die gedaan zijn niet bevestigd worden en diegene die het 
scenario inbrengt tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd, dan is het doen van 
nader onderzoek niet nodig. Er moet natuurlijk wel goed onderzoek gedaan 
worden naar de vraag of voldaan wordt aan de cumulatieve criteria. In de 
legitimatiefase hoeft de rechter slechts kort te motiveren waarom hij van oordeel is 
dat er voldaan is aan de cumulatieve criteria. Het voorgaande is kort samengevat 
in onderstaand schema (figuur 63).  
 
 

 
281 Zie paragraaf 4.2.3 voor de cumulatieve criteria.  
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 Figuur 63 
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4.3 Wanneer moet de vergelijking van de scenario’s in de motivering 
worden opgenomen? 
 
In paragraaf 4.1 is al benoemd dat de rechter in iedere strafzaak de uitkomst van de 
vergelijking van scenario’s op zou moeten nemen in de motivering, maar dat 
werkdruk een praktisch bezwaar is om alle strafzaken op die manier uit te werken. 
Om tegemoet te komen aan dat bezwaar, waarbij tegelijkertijd wel de kanttekening 
geplaatst wordt dat dit rationeel gezien niet de voorkeur heeft, wordt in deze 
paragraaf de vraag beantwoord in welke gevallen er een vergelijking van scenario’s 
opgenomen moet worden in de motivering en in welke gevallen daar minder 
noodzaak toe is of er zelfs in het geheel geen vergelijking plaats hoeft te vinden.  

4.3.1 Schuldscenario’s waarbij het maken van een vergelijking niet 
noodzakelijk is 
 
Niet alle onderdelen van de tenlastelegging kunnen bewezen worden 

 
Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen, moeten de onderdelen van de 
tenlastelegging bewezen kunnen worden. Op het moment dat een bepaald 
onderdeel van de tenlastelegging niet bewezen kan worden, kan de rechter niet tot 
een bewezenverklaring overgaan en zal er vrijspraak moeten volgen. Indien er bij 
een schuldscenario één onderdeel van de tenlastelegging niet gedekt wordt of er 
zelfs meerdere onderdelen niet gedekt worden, ondanks het feit dat er uitgebreid 
onderzoek naar het scenario is gedaan, dan is het niet nodig dat er een vergelijking 
met andere (onschuld)scenario’s plaatsvindt. Het zal immers toch niet tot een 
bewezenverklaring kunnen komen. Wel zal de rechter moeten motiveren waarom 
er naar zijn oordeel sprake is van een gebrek aan bewijs.  
 

Schuldscenario kan overtuigend gefalsificeerd worden 
 
Ook indien er overtuigend bewijs gevonden is tegen het schuldscenario hoeft er 
geen vergelijking met andere scenario’s plaats te vinden en kan het schuldscenario 
direct gefalsificeerd worden. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geval de 
verdachte een overtuigend alibi heeft (er wordt bijvoorbeeld onomstotelijk 
aangetoond dat de verdachte in het buitenland zat op het moment dat het delict (in 
Nederland) gepleegd werd of de patholoog-anatoom verklaart dat er sprake is van 
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een natuurlijke dood in plaats van een onnatuurlijke dood en zo verder). Er moet 
wel sprake zijn van (zeer) overtuigend tegenbewijs voordat er overgegaan kan 
worden tot het falsificeren van het scenario. Dat om te voorkomen dat een scenario 
te snel gefalsificeerd wordt. Op het moment dat het schuldscenario direct 
gefalsificeerd kan worden en er geen andere schuldscenario’s zijn, leidt dat tot een 
vrijspraak. De rechter zal wel moeten motiveren waarom er in zijn ogen sprake is 
van (zeer) overtuigend tegenbewijs en waarom hij dat bewijs betrouwbaar acht.  
 

Er zijn geen (redelijke) alternatieve onschuldscenario’s 
 
Een andere situatie waarin er geen vergelijking tussen scenario’s plaatsvindt, is de 
situatie waarin er een gebrek is aan (redelijke) alternatieve scenario’s. Op dat 
moment is er immers geen scenario aanwezig om een vergelijking mee te maken. 
Het schuldscenario zal beoordeeld moeten worden zonder dat daar een vergelijking 
aan te pas komt. Voor deze beoordeling zal gekeken moeten worden naar de criteria 
zoals besproken in hoofdstuk 3, paragraaf 3.4.4. Dat houdt in dat beoordeeld moet 
worden in hoeverre observaties die met behulp van een evidentiële generalisatie 
zijn afgeleid uit het bewijs worden verklaard binnen het scenario en dat beoordeeld 
moet worden hoe coherent het scenario is. Er hoeft niet gekeken te worden naar 
discriminerende feiten, nu er geen ander scenario is waarmee de feiten een 
onderscheid zouden kunnen maken. Wel moet er gekeken worden naar de 
voorspellingen die gedaan worden. Indien er sprake is van een (risicovolle) 
voorspelling van onbekende feiten die bevestigd wordt, hebben deze feiten 
vaak/soms een sterkere bewijskracht. Bij de beoordeling van de vraag hoe coherent 
het scenario is moet beoordeeld worden in hoeverre het scenario plausibel is en of 
het scenario intern coherent is (oftewel compleet, consistent en gedetailleerd).  

4.3.2 Onschuldscenario’s waarbij het maken van een vergelijking niet 
noodzakelijk is 

 
De onschuldscenario’s die ingebracht zijn door de verdediging, maar die ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ zijn, hoeven niet 
vergeleken te worden met de schuldscenario’s. De rechter dient wel eerst onderzoek 
te doen naar de onschuldscenario’s, ook als die op het eerste oog ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk en/of ‘ongeloofwaardig’ lijken. Indien de 
rechter na het doen van onderzoek nog steeds van oordeel is dat de scenario’s ‘zeer 
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onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ zijn, dan hoeft hij die 
scenario’s (inhoudelijk gezien) niet te weerleggen. Wel dient de rechter te motiveren 
waarom hij van oordeel is dat het scenario ‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ 
en/of ‘ongeloofwaardig’ is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de schema’s 
in figuur 62 en figuur 63. 

4.3.3 Scenario’s waarbij het maken van een vergelijking noodzakelijk is, 
maar deze niet in alle gevallen opgenomen hoeft te worden in de 
motivering 

 
Op het moment dat er wel redelijke alternatieve (onschuld)scenario’s zijn, zal er wel 
altijd een vergelijking plaats moeten vinden in de raadkamerfase om te voorkomen 
dat, ook al wordt ieder onderdeel van de tenlastelegging gedekt door bewijs, er een 
(onschuld)scenario is dat even goed, iets minder goed of zelfs beter wordt 
ondersteund door het bewijs. Op het moment dat er een vergelijking plaatsvindt, 
moeten de scenario’s beoordeeld worden aan de hand van vier vragen: 1. In 
hoeverre worden de observaties ondersteund door bewijs? 2. In hoeverre worden 
de observaties die argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs verklaard binnen het 
scenario? 3. In hoeverre is sprake van een intern coherent scenario? 4. In hoeverre 
is het scenario plausibel? 
  
 
Bij de beantwoording van de vraag in hoeverre de observaties van de niet-
weerlegde bewijsargumenten verklaard worden binnen het scenario is het 
belangrijk om te kijken naar discriminerende feiten, dat wil zeggen feiten die niet 
of minder goed verklaard worden binnen het alternatieve scenario maar wel of 
beter binnen het schuldscenario. Ook zorgen de voorspellingen van onbekende 
feiten die bevestigd worden voor feiten met een sterkere bewijskracht. Op het 
moment dat het schuldscenario veel waarschijnlijker is dan de onschuldscenario’s, 
leidt dat in beginsel tot een bewezenverklaring.282 Indien het schuldscenario iets 
waarschijnlijker, even waarschijnlijk of minder waarschijnlijk is dan één van de 
onschuldscenario’s, moet er overgegaan worden tot een vrijspraak.  

 
282 In beginsel, omdat het ook juridisch gezien nog tot een bewezenverklaring moet kunnen 
leiden: zo moeten er bijvoorbeeld in beginsel minimaal twee wettelijke bewijsmiddelen 
zijn en moet het bewijs in beginsel rechtmatig verkregen zijn enzovoorts. 
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Er moet rekening mee gehouden worden dat er vaak meerdere scenario’s 
ingebracht worden, zeker waar het gaat om schuldscenario’s. Het kan zijn dat een 
aantal scenario’s gelijk kan worden afgewezen, op grond van de genoemde situaties 
in paragraaf 4.3.1 en 4.3.2, maar dat er tevens scenario’s overblijven die niet direct 
afgewezen kunnen worden. De overgebleven scenario’s zullen dan allemaal 
meegenomen moeten worden in de vergelijking. Stel dat er drie schuldscenario’s en 
twee onschuldscenario’s ingebracht worden. Eén van de schuldscenario’s kan direct 
gefalsificeerd worden door (zeer)overtuigend tegenbewijs en één van de 
onschuldscenario’s is ‘zeer onwaarschijnlijk’ (zodat een inhoudelijke weerlegging 
niet nodig is). Dat betekent dat deze twee scenario’s afgewezen kunnen worden. De 
rechter dient aan te geven waarom hij van oordeel is dat er sprake is van (zeer) 
overtuigend tegenbewijs respectievelijk dat er sprake is van een ‘zeer 
onwaarschijnlijk’ scenario. De overgebleven twee schuldscenario’s en het 
onschuldscenario, zullen alle drie meegenomen moeten worden bij de vergelijking 
in de raadkamerfase.  
 
Het is van belang om een onderscheid te maken tussen de verschillende fasen in 
een strafzaak. In de raadkamerfase zou er altijd een vergelijking gemaakt moeten 
worden tussen de scenario’s, indien de situaties van paragraaf 4.3.1 en 4.3.2 niet van 
toepassing zijn.283 Of de vergelijking van de scenario’s vervolgens ook opgenomen 
moet worden in de motivering (de legitimatiefase) is een andere vraag. Idealiter 
gezien zou het antwoord hierop volmondig ja moeten zijn. Echter, zoals ook al kort 
is aangehaald in de inleiding, is het voor een rechter praktisch gezien niet mogelijk 
om in alle zaken de vergelijking van scenario’s op te nemen in de motivering, 
wegens een gebrek aan tijd en middelen. Daarom moet er een keuze gemaakt 
worden voor de zaken waarin de rechter dat in ieder geval zou moeten doen. In de 
inleiding van dit hoofdstuk werden drie redenen genoemd waarbij het voor de 
hand ligt dat de rechter in zijn motivering laat zien dat hij gebruik heeft gemaakt 
van een rationele methode: 1. Een groot maatschappelijk belang of veel publieke 

 
283 Niet alle onderdelen van de tenlastelegging kunnen bewezen worden, het 
schuldscenario kan overtuigend gefalsificeerd worden, er zijn geen (redelijke) alternatieve 
onschuldscenario’s, het onschuldscenario is (na het doen van onderzoek) ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ of ‘ongeloofwaardig’.  
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belangstelling in de zaak. 2. Een complexe zaak 3. Een (zeer) ernstige zaak en/of een 
(zeer) hoge straf. 
 
Indien een zaak voldoet aan minimaal twee van de voorgaande criteria dan zou de 
rechter gebruik kunnen maken de hybride benadering en de uitwerking hiervan 
opnemen in zijn motivering. Voldoet een zaak niet aan minimaal twee van de 
voorgaande criteria dan zou de rechter alsnog gebruik kunnen maken van de 
hybride benadering, maar is het opnemen van de uitwerking hiervan in de 
motivering van minder groot belang.  
 

4.4 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is getracht de vraag te beantwoorden wanneer de rechter in zijn 
motivering gebruik moet maken van alternatieve scenario’s en in welke gevallen hij 
de vergelijking van scenario’s moet bespreken in zijn motivering.  
 
Er zijn vier situaties besproken waarin de rechter in het geheel niet toekomt aan een 
vergelijking van scenario’s: 
 

1. Het schuldscenario kent een bewijsgat één of meerdere onderdelen van de 
tenlastelegging.  

2.  Het schuldscenario kan direct gefalsificeerd worden op grond van (zeer) 
overtuigend bewijs.  

3. Er is geen (redelijk) alternatief scenario waarmee een vergelijking kan 
worden gemaakt.  

4. Alle onschuldscenario’s zijn ‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of 
‘ongeloofwaardig’, zodat een inhoudelijke weerlegging niet nodig is.284  

 

 
284 Voor de beantwoording van de vraag wanneer een scenario ‘zeer onwaarschijnlijk’, niet 
aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’ is, kan gebruik gemaakt worden van het schema in 
figuur 62.  
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Mocht er volgens de rechter sprake zijn van één van de voorgaande situaties, dan 
zal hij wel moeten motiveren waarom hij dat oordeel is toegedaan.285  
 
Indien de voorgaande vier situaties niet van toepassing zijn, betekent dit dat de 
rechter in de raadkamerfase de scenario’s met elkaar moet vergelijken. Bij de 
vergelijking dienen de scenario’s beoordeeld te worden aan de hand van de 
volgende vier vragen: 1. In hoeverre worden de observaties ondersteund door 
bewijs? 2. In hoeverre worden de observaties die argumentatief zijn afgeleid uit het 
bewijs verklaard binnen het scenario? 3. In hoeverre is sprake van een intern 
coherent scenario? 4. In hoeverre is het scenario plausibel? Bij het vergelijken van 
de scenario’s is het belangrijk dat aandacht gegeven moet worden aan 
discriminerende feiten en aan (risicovolle) voorspellingen van onbekende feiten die 
bevestigd zijn. Zijn de feiten tussen de scenario’s niet discriminerend dan kan daar 
in beginsel geen waarde aan gehecht worden. (Risicovolle) voorspellingen van 
onbekende feiten die bevestigd worden en discriminerend zijn, zorgen voor feiten 
met een sterke bewijskracht. Vervolgens moet gekozen worden voor het beste 
scenario, waarbij rekening gehouden dient te worden met het principe dat de 
schuld van de verdachte buiten redelijke twijfel moet zijn als een schuldscenario 
verkozen wordt tot het beste scenario. Dat betekent dat een schuldscenario veel 
beter moet zijn dan alle onschuldscenario’s, voordat de rechter kan overgaan tot een 
bewezenverklaring. Als het schuldscenario in zichzelf zwak is of gelijk aan, iets 
slechter of zelfs iets beter is dan een onschuldscenario, moet de rechter overgaan tot 
vrijspraak.  
 
Of de vergelijking van de scenario’s ook opgenomen zou moeten worden in de 
motivering is afhankelijk van de vraag of de zaak voldoet aan minimaal twee van 
de volgende criteria:  

1. Een groot maatschappelijk belang of veel publieke belangstelling in de zaak.  
2. Een complexe zaak  
3. Een (zeer) ernstige zaak en/of een (zeer) hoge straf.  

 

 
285 Zoals gezegd, denkt de Hoge Raad daar anders over. Volgens de Hoge Raad hoeft een 
rechter niet te motiveren waarom hij van oordeel is dat een alternatief scenario zeer 
onwaarschijnlijk, niet aannemelijk of ongeloofwaardig is.  
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Voldoet een zaak aan minimaal twee van de voorgaande criteria dan is het aan te 
bevelen om de vergelijking van de scenario’s op te nemen in het vonnis. Voldoet 
een zaak niet aan minimaal twee van de voorgaande criteria dan is het opnemen 
van de vergelijking in de motivering van minder groot belang.   
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Hoofdstuk 5 Promis en het gebruik van alternatieve scenario’s 

5.1 Inleiding 
 
In 2004 is de Raad van de Rechtspraak in samenwerking met het LOVS gestart met 
Promis, oftewel het Project Motiveringsverbetering in Strafvonnissen. Promis is het 
motiveringsmodel dat op dit moment gebruikt wordt door de strafrechters en 
neemt een belangrijke plek in bij de motivering van de strafrechter. Minimaal de 
helft van alle vonnissen moeten opgesteld zijn volgens de Promismethode.286 
Blijkens de cijfers uit het jaarverslag zijn dat er veel meer geworden. Zo hebben de 
rechtbanken in 2019 75% van de vonnissen opgesteld volgens de Promismethode 
en hebben de gerechtshoven 61% van hun arresten opgesteld volgens de 
Promismethode.287 Promis besteedt ook aandacht aan het gebruik van alternatieve 
scenario’s. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op Promis en wordt bekeken of 
Promis op een juiste wijze gebruik maakt van een rationele methode of dat Promis 
verbeterd kan worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat Promis niet zozeer 
spreekt van een rationele methode, maar veelal over het gebruik van alternatieve 
scenario’s.  

Het project Promis is ingevoerd met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de 
motivering. De bedoeling is, zoals beschreven op de website van de Raad voor de 
Rechtspraak, om bij gelijkblijvende inzet van mensen en middelen te komen tot een 
betere motivering van de bewijs- en strafmaatbeslissing en een betere communicatie 
tussen de strafrechter, betrokkenen en de samenleving.288  

Een andere ontwikkeling is het gebruik van alternatieve scenario’s bij de beslissing 
door de rechter. Het gebruik van alternatieve scenario’s bij de bewijsbeslissing komt 
voort uit de verhaalsbenadering. Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds heb laten 
zien, is de verhaalsbenadering gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten 

 
286 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-
rechtspraak/Kwaliteit-van-de-rechtspraak/Paginas/Kwaliteit-rechtspraak-verbeteren.aspx 
Voor het laatst geraadpleegd op 13 november 2020.  
287 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/kengetallen-2019.pdf  Voor het 
laatst geraadpleegd op 13 november 2020.  
288 Zaken behandeld door één rechter, economische zaken, fraudezaken, jeugd- en 
ontnemingszaken (en overige specialistische zaken) zijn in beginsel uitgesloten van dit 
project. 
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die de feitenvaststelling in strafzaken zou kunnen verbeteren.289 De theorie schrijft 
onder meer voor dat verschillende scenario’s opgesteld moeten worden, zowel 
schuldscenario’s als onschuldscenario’s, en dat die met elkaar vergeleken moeten 
worden.290 Uit de tenlastelegging van de officier van justitie vloeit in ieder geval één 
schuldscenario voort, maar in veel gevallen zullen er meerdere schuldscenario’s 
zijn. Ook de verdachte en zijn (eventuele) raadsman kunnen scenario’s inbrengen. 
Dat kunnen zowel schuldscenario’s (de verdachte kan immers bekennen) als 
onschuldscenario’s zijn. Daarnaast heeft de rechter de mogelijkheid om ambtshalve 
alternatieve scenario’s inbrengen. De rechter kan zich dan niet beperken tot het 
bevestigen (door middel van bewijs) van een enkel scenario. Er kan pas tot een 
bewezenverklaring gekomen worden, indien het schuldscenario aanzienlijk sterker 
is dan de ingebrachte onschuldscenario’s. Als het schuldscenario iets slechter, even 
goed of zelfs iets beter is dan de onschuldscenario’s, moet de rechter overgaan tot 
vrijspraak. Dat houdt verband met het principe dat de schuld van de verdachte 
buiten redelijke twijfel dient te zijn. In dit onderzoek is ervoor gekozen om gebruik 
te maken van de hybride benadering, een combinatie van de verhaalsbenadering en 
de argumentatieve benadering. 291 Ook bij deze benadering wordt er gebruik 
gemaakt van alternatieve scenario’s. 

Bij het opstellen van Promis is nagedacht over het gebruik van alternatieve 
scenario’s. Sinds 2004 zijn drie verschillende versies van Promis uitgebracht. Het 
gebruik van alternatieve scenario’s verschilt per versie. In de eerste versie werd 
relatief veel gesproken over het gebruik van alternatieve scenario’s; in de laatste 
versie spelen alternatieve scenario’s een aanzienlijk minder grote rol. De laatste 
versie (Promis III) is de versie die op dit moment geldt, dus het onderzoek zal zich 
met name richten op deze versie. Voor het overzicht is het echter nuttig om de 
eerdere versies kort te bespreken, hetgeen gedaan zal worden in paragraaf 5.2. Er 
hebben verschillende evaluaties plaatsgevonden van Promis. Die evaluaties zullen 
ook kort besproken worden in paragraaf 5.2. In paragraaf 5.3 zal het 

 
289 In paragraaf 3.2 is meer uitleg te vinden over de verhaalsbenadering. 
290 Dat betekent niet dat alle mogelijke scenario’s vergeleken moeten worden. Dat zou 
immers kunnen leiden tot een oneindig aantal scenario’s dat behandeld zou moeten 
worden. Het gaat om het opstellen en vergelijken van alle redelijke scenario’s. De vraag 
wat verstaan moet worden onder het begrip ‘redelijk’ is een vraag die in paragraaf 4.2 is 
besproken.  
291 Zie hoofdstuk 3 voor de verantwoording van die keuze.  
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bewijsmotiveringsmodel van Promis III aan de orde komen en vervolgens zullen de 
alternatieve scenario’s in combinatie met Promis besproken worden. In paragraaf 
5.4 wordt aangeven hoe Promis invulling geeft aan het gebruik van alternatieve 
scenario’s en zal getoond worden dat het gebruik van de alternatieve scenario’s niet 
op een juiste wijze toegepast wordt. Zo wordt de rechter bijvoorbeeld niet verplicht 
tot het (ambtshalve) inbrengen en vergelijken van (redelijke) alternatieve scenario’s 
en wordt de rechter ook niet verplicht om de alternatieve scenario’s gemotiveerd te 
weerleggen. Tot slot zal toegelicht worden waarom het (ambtshalve) opstellen, 
vergelijken en weerleggen van alternatieve scenario’s gebruikt zou moeten worden 
om te komen tot een betere motivering.  

5.2 Promis I, II en III en de evaluaties 

5.2.1 Promis I  
 
Promis I was een pilot die liep van 2004 tot 2005 en die werd uitgevoerd door de 
strafsectoren van de rechtbanken Almelo, Arnhem, Utrecht, Zutphen, Zwolle en het 
gerechtshof Arnhem. In dit project is een model ontwikkeld waaraan de 
bewijsmotivering en de strafmotivering moeten voldoen.292 Het project gaat uit van 
‘motivering op maat’. Dat betekent: 'motiveer uitgebreid wat je uitgebreid moet 
motiveren en motiveer sober als dit mogelijk is', waarbij het uitgangspunt is dat een 
vraag die niet gesteld wordt ook niet beantwoord hoeft te worden.293 Het is de 
bedoeling dat de strafrechter duidelijker en uitgebreider uitleg geeft aan zijn 
beslissingen. Dat geldt zowel bij een vrijspraak als bij een bewezenverklaring.294 Het 
project is geëvalueerd en daarbij kwam naar voren dat het werken volgens Promis 
inderdaad tot verbetering van de kwaliteit kon leiden, maar dat dit doel alleen werd 
bereikt met extra inzet van mensen en middelen.295 
 
 

 
292 Promis richt zich overigens ook op de strafmaatmotivering, maar dat gedeelte van 
Promis zal niet besproken worden nu dit onderzoek zich richt op de bewijsmotivering. 
293 Eindrapport pilot Promis 2005. 
294 Eindrapport pilot Promis 2005. 
295 Zie eindrapport pilot Promis 2005. 
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5.2.2 Promis II  
 
In 2006 startte het vervolgproject Promis II. Dit werd uitgevoerd door dezelfde 
rechtbanken als bij Promis I, met uitzondering van de rechtbank Zwolle, en het 
gerechtshof Den Bosch. Bij dit project werd vooral onderzocht wat de omvang van 
de werklastverzwaring is, indien tot een uitgebreide bewijs- en strafmaatmotivering 
wordt overgegaan. Gedurende Promis I was er een standaardmodel ontwikkeld 
voor de bewijs- en strafmotivering en dit standaardmodel werd, met enige 
aanpassingen, overgenomen in Promis II. 
 
Het was de vraag of het Promisvonnis wel voldeed aan de vereisten zoals die 
voortvloeien uit de wet. P-G Fokkens heeft in 2007 cassatie in het belang der wet 
ingesteld, om te laten beoordelen of de werkwijze zoals voortvloeit uit Promis 
toegestaan is volgens het wettelijk stelsel. De concrete vraag die hij stelde luidde als 
volgt:  
 
“De vraag die ik aan de Hoge Raad wil voorleggen, is of het Hof in deze zaak heeft voldaan 
aan artikel 359, derde lid, Sv voor zover daarin is bepaald dat de beslissing dat het feit door 
de verdachte is begaan, moet steunen op de inhoud van in de uitspraak opgenomen 
bewijsmiddelen, houdende daartoe redengevende feiten en omstandigheden.”296  
 
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Promiswerkwijze toelaatbaar is en voldoet 
aan de wettelijke vereisten, maar heeft daarbij wel de voorwaarde gesteld dat feiten 
en omstandigheden duidelijk onderscheiden moeten worden van 
gevolgtrekkingen. Waar de rechter met een gevolgtrekking volstaat zonder dat de 
onderliggende redengevende feiten en omstandigheden worden vermeld is aan het 
wettelijk motiveringsvereiste niet voldaan, aldus de Hoge Raad. Ook geeft de Hoge 
Raad aan dat het toelaatbaar is om in het vonnis met een beknopte inhoud of 
samenvatting van de bewijsmiddelen te volstaan, zolang de vindplaats hiervan op 
nauwkeurige wijze in de voetnoten wordt vermeld. Daarnaast moeten de 
samenvattingen van de betreffende feiten en omstandigheden, althans de essentie 

 
296 Conclusie P-G Fokkens, ECLI:NL:PHR:2007:BA0425, bij arrest Hoge Raad, 15 mei 2007, 
ECLI:NL:HR:2007:BA0425.  



196   |   Hoofdstuk 5
 
 

 

ervan, in de bewijsredenering zijn opgenomen. Ook moet uit de voetnoten de 
wettigheid van de gebruikte bewijsmiddelen blijken.297  
 
Nog voordat dit tweede project was afgesloten en geëvalueerd, heeft het LOVS 
besloten dat medio 2008 alle gerechten dienen te werken volgens de 
Promiswerkwijze en is Promis landelijk geïmplementeerd door alle strafsectoren 
van de rechtbanken en gerechtshoven.298 

5.2.3 Promis III 
 
Promis III is uitgebracht in 2011. Hierin zijn wijzigingen en verbeteringen ten 
opzichte van de eerdere versies doorgevoerd. Promis III is de laatste versie en er zal 
(in beginsel) ook geen nieuwe versie meer worden uitgebracht. De strafsectoren 
dienen zelf zorg te dragen voor de verdere ontwikkeling van Promis.299 Met Promis 
III moet bewerkstelligd worden dat het doel, een verhoging van de kwaliteit van de 
motivering, ook bereikt kan worden zonder dat er tegelijkertijd een verhoging van 
de werklast optreedt. Ook met Promis III wordt onder meer beoogd de leesbaarheid 
van het vonnis te verbeteren.300 In de evaluaties wordt de conclusie getrokken dat 
er de laatste jaren een duidelijke vooruitgang zichtbaar is in de kwaliteit van de 
motivering van de bewijsbeslissing. Ook de leesbaarheid is volgens de evaluaties 
toegenomen. Tegelijkertijd wordt echter opgemerkt dat de uitspraken niet altijd 
meer juridisch sluitend en cassatie-proof zijn.301 Promis III en de bijbehorende 
handleiding beogen handvatten te bieden waarmee voorgaande voorkomen kan 
worden.302 Ook is de mogelijkheid van het wijzen van een verkort vonnis 
geïntroduceerd.303 

 
297 Zie Hoge Raad, 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0425. Zie ook conclusie P-G Fokkens, 
bij arrest Hoge Raad, 15 mei 2007, ECLI:NL:PHR:2007:BA0425. 
298 Https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Kengetallen-
2009.pdf#search=promis%202008(geraadpleegd op 22 februari 2021). 
299 Best Practice 3.0. 2011, p. 3. 
300 Best practice 3.0 2011, p. 1.  
301 Het is de vraag in hoeverre het terecht is om van een vooruitgang te spreken en of het 
toenemen van de leesbaarheid wel opweegt tegen het niet altijd meer juridisch sluitend en 
cassatie-proof zijn van vonnissen.  
302 Best Practice 3.0 2011, p. 2. 
303 Het wijzen van een verkort vonnis lijkt overigens haaks te staan op het geven van een 
motivering van betere kwaliteit. Nu moet een dergelijk vonnis wel uitgewerkt worden als 
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5.2.4 Evaluaties van Promis  
 
Het project Promis is verschillende malen geëvalueerd. Onder meer op basis van 
deze evaluaties heeft het Promismodel verschillende ontwikkelingen doorgemaakt, 
die geleid hebben tot de verschillende versies van Promis. Hieronder volgt een kort 
overzicht van de werkgroepen/commissies die de drie grootste evaluaties hebben 
gedaan. 1. Een werkgroep die naar aanleiding van verschillende evaluaties Best 
Practice uitgaven (een soort handreiking) heeft opgesteld.304 2. De 
toetsingscommissie die onderzoek heeft verricht naar de kwaliteit van de 
Promisvonnissen.305 3. De projectstaf die Promis geëvalueerd heeft en naar 
aanleiding hiervan het eindrapport van Promis I en Promis II opgesteld heeft.306  
 

1. De werkgroep die naar aanleiding van verschillende evaluaties Best Practice 
uitgaven opstelt. 

 
Deze werkgroep heeft op verzoek van de Raad voor de Rechtspraak en het LOVS 
in het najaar van 2008 een uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd bij alle strafsectoren 
van de rechtbanken en gerechtshoven en heeft daarnaast een tijdschriftonderzoek 
uitgevoerd. Doel van het onderzoek was onder meer te bepalen hoe de stand van 
zaken was bij de implementatie van Promis en te inventariseren tegen welke 
problemen de gerechten aanliepen.307 Deze onderzoeken zijn vervolgens gebruikt 

 
hoger beroep ingesteld wordt, maar de verdachte en het OM hebben daardoor geen tot 
weinig zicht op de onderbouwing van de beslissing, wat op zichzelf meestal relevant is 
voor de vraag of zij hoger beroep in willen stellen. 
304 De werkgroep is ontstaan op verzoek van het Landelijk Overleg Voorzitters 
Strafsectoren en de Raad voor de Rechtspraak. Zij heeft onder meer uitgebreid 
veldonderzoek gedaan om te beoordelen tegen welke problemen de gerechten aanliepen 
bij het implementeren van Promis. Op grond van de resultaten van onder meer het 
veldonderzoek heeft zij handreikingen (de Best Practice) opgesteld.   
305 De toetsingscommissie is een onafhankelijke commissie, die de kwaliteit van de 
vonnissen getoetst heeft. 
306 De projectstaf doet aanbevelingen die gebaseerd zijn op zowel een interne evaluatie 
binnen de gerechten (gebaseerd op werklast en kwaliteit) als een externe evaluatie (de 
bevindingen van de onafhankelijke toetsingscommissie over de kwaliteit van de 
vonnissen). 
307 Rapport toetsingscommissie 2010, p. 8. 
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bij het opstellen van de Best Practice in 2008. In 2009 is er een verdieping uitgebracht 
op deze Best Practice en nog weer later, in 2011, werd de Best Practice 3.0 opgesteld. 
Deze Best Practice uitgaven beogen een handreiking te bieden bij het schrijven van 
Promisvonnissen. Er wordt duidelijk aangegeven dat de handreiking geen dictaat 
is, nu Promis maatwerk is. Een goede uitwerking voor de ene zaak hoeft volgens de 
werkgroep niet te betekenen dat diezelfde uitwerking ook goed is in een andere 
zaak. De werkgroep geeft vervolgens aan dat het om die reden altijd gaat om 
handreikingen, kaders en aanwijzingen en dat het aan de deskundigheid van de 
rechter, raadsheer en secretaris is om deze al dan niet op te volgen. Ook wordt 
genoemd dat de ontwikkeling van Promis een kwestie van een lange adem is en dat 
tevens in relatie zal staan met de beschikbare (financiële) middelen.308 De Best 
Practice 3.0 is de nu geldende versie. In deze Best Practice wordt aangegeven dat 
dit vooralsnog de laatste Best Practice is die uitgebracht zal worden en wordt de 
verwachting uitgesproken dat Promis niet meer weggedacht kan worden bij 
uitspraken van de meervoudige kamer en dat het LOVS en de strafsectoren zelf zorg 
moeten dragen voor de verdere ontwikkeling van Promis nu de kaders en 
doelstellingen inmiddels (in de ogen van de werkgroep) voldoende duidelijk zijn.309 
 
2. De toetsingscommissie die onderzoek heeft verricht naar de kwaliteit van de 
Promisvonnissen. 
 
De tweede grote evaluatie is gedaan door de Promis-toetsingscommissie, onder 
voorzitterschap van Fokkens. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het ‘rapport 
Toetsingscommissie Promis III, stand van zaken Promis in 2010’. De commissie had 
als taak om nieuw onderzoek te doen naar de kwaliteit van de Promisvonnissen- en 
arresten. Alle gerechten werd verzocht tien Promisuitspraken in te zenden. 
Uiteindelijk zijn er 250 uitspraken ingezonden, waarvan de toetsingscommissie er 
80 geselecteerd heeft. De toetsingscommissie werd niet alleen gevraagd om de 
kwaliteit van de uitspraken te beoordelen, maar kreeg tevens de volgende vragen 
voorgelegd:310  

 
308 Best Practice, de verdieping 2009. p. 4. 
309 Best Practice 3.0 2011, p. 3. 
310 Rapport toetsingscommissie 2010, p. 8 en 9.  
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1. Kan de toetsingscommissie handreikingen geven voor verdere inhoudelijke 
verbeteringen van de Promismethodiek? Wil de toetsingscommissie in dat 
verband de uitspraken toetsen aan de nieuwe Best Practice, de Verdieping? 

2. Kan de toetsingscommissie aangeven wanneer een Promisuitspraak 
cassatie-proof is? 

3. Wil de toetsingscommissie uit de door haar beoordeelde uitspraken een 
selectie maken van 25 voorbeelduitspraken? 

4. Wil de toetsingscommissie voorstellen formuleren voor een 
gedifferentieerde Promisaanpak in het licht van te verwachten financiële 
beperkingen? 

 
De resultaten, die zijn opgenomen in het rapport van de toetsingscommissie, heeft 
de eerdergenoemde werkgroep (tevens onder leiding van Fokkens) vervolgens 
gebruikt bij het opstellen van de Best Practice 3.0.  
 
3. De projectstaf die Promis geëvalueerd heeft en naar aanleiding hiervan het eindrapport 
van Promis I en Promis II opgesteld heeft. 
 
De Projectstaf heeft verschillende malen getoetst in hoeverre er sprake is van een 
kwaliteitsverbetering van de Promisvonnissen. Zij heeft onder meer onderzocht of 
het Promismodel in de praktijk een meerwaarde heeft boven ‘de ‘oude’ wijze van 
motiveren, welke extra inspanning er tegenover staat en of landelijke invoering aan 
te bevelen is. De projectstaf heeft dat op drie verschillende manieren getoetst:311 

1. Een evaluatie door de betrokken gerechten. Daarbij is vooral gekeken naar 
de mening van betrokkenen zelf. In hoeverre vinden zij dat de vonnissen 
verbeterd zijn en in hoeverre heeft men de Promiswerkwijze als 
lastenverzwaring ervaren?   

2. Een tevredenheidsonderzoek onder officieren van justitie en advocaten. 
Daarbij is onderzocht in hoeverre de Promiswerkwijze door hen als een 
kwaliteitsverbetering is ervaren en in hoeverre die kwaliteitsverbetering het 
appelgedrag heeft beïnvloed. 

3. Evaluatie van het Promismodel door een groep van onafhankelijke 
deskundigen. 

 
311 Eindrapport pilot Promis 2005, p. 6 en eindrapport Promis II 2007, p. 9. 
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Deze toetsingscommissie heeft de kwaliteit van de Promisvonnissen 
beoordeeld en de kwaliteit van de vonnissen oude en nieuwe stijl met elkaar 
vergeleken. 

 
De projectstaf heeft de resultaten hiervan gepubliceerd in het eindrapport Promis I 
(in 2005) en in het eindrapport Promis II (in 2007).  
 

5.2.5 Resultaten van de evaluaties  
 
Eén van de belangrijkste conclusies van Promis I was dat er op het gebied van de 
motivering van de bewezenverklaring een kwaliteitsverbetering werd 
gesignaleerd, maar dat een andere doelstelling, te weten met gelijkblijvende inzet 
van mensen en middelen het beoogde resultaat te bereiken, niet was gehaald.312 
Inhoudelijk gezien waren de conclusies dus grotendeels positief. De evaluatie was 
met name gericht op de interne organisatie, oftewel de dagelijkse praktijk van de 
gerechten en de gevolgen van de werklast. De evaluatie had geen betrekking op de 
externe effecten zoals leesbaarheid, begrijpelijkheid en acceptatie door leken.313 Bij 
de bewezenverklaring geeft 77% van de respondenten aan dat de motivering in 
PROMIS vonnissen een verbetering is ten opzichte van de gebruikelijke wijze van 
motiveren.314 De meeste respondenten zien vooral voordelen in de nieuwe 
werkwijze, hoewel er ook kritische noten geplaatst worden, zoals bijvoorbeeld het 
risico op het gebruik van standaardmotiveringen. De voordelen die vaak genoemd 
worden door de respondenten is dat de motivering helpt bij het maken van de 
keuze om al dan niet in hoger beroep te gaan, nu de overwegingen van de rechtbank 
duidelijker zijn dan gebruikelijk, dat het kennis nemen van de motivering van 
belang is voor de argumentatie in appél en dat het vonnis/de gedachtegang van de 
rechtbank beter is uit te leggen aan cliënt.315 Een verbetersuggestie vanuit zowel de 
advocatuur als het Openbaar Ministerie is dat de rechtbank de eis van het Openbaar 
Ministerie en het standpunt van de verdediging in het vonnis moet opnemen en het 
vonnis het oordeel hierover bevat in relatie tot de bewezenverklaring, oftewel in 

 
312 Eindrapport Promis II, p. 5 onder voorwoord. 
313 De Groot-van Leeuwen e.a. 2015, p. 18.  
314 Eindrapport pilot Promis 2005, p. 12.  
315 Eindrapport pilot Promis 2005, p. 13.  
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hoeverre de standpunten door de rechter zijn meegewogen bij de totstandkoming 
van het oordeel.316 De toetsingscommissie constateert  dat er in het grootste gedeelte 
van de gevallen meer inzicht gegeven wordt in de gedachtegang van de rechter bij 
de bewijsmotivering en er vooral winst wordt geboekt bij de motivering omtrent de 
betrouwbaarheid van bewijsmiddelen en in zaken die vanwege een verweer of een 
ander bewijsprobleem aanleiding gaven tot een nadere uitgebreide motivering. 
Echter, de toetsingscommissie constateert ook enkele knelpunten. Het belangrijkste 
knelpunt betreft het niet uitwerken van de bewijsmiddelen, waardoor het voor de 
lezer moeilijk of onmogelijk wordt om een goed beeld te krijgen van de 
bewijsconstructie. De toetsingscommissie stelt dat dit voorkomen kan worden door 
het kort samenvatten van de bewijsmiddelen en het op een heldere manier 
toelichten van de bewijsconstructie.317  
 
Ook de evaluatie van Promis II is grotendeels positief. Zo wordt er in het 
eindrapport van Promis II gezegd dat de bewijsmotivering, zoals Promis dat als 
uitgangspunt voor ogen heeft, een duidelijke kwaliteitswinst van de rechterlijke 
beslissingen tot gevolg heeft.318 Gesteld wordt dat zeer nadrukkelijk naar voren is 
gekomen dat een Promisbeslissing goed inzicht geeft in het oordeel van de rechter 
en dat de bewijsmotivering inzichtelijker, begrijpelijker en helderder is geworden.319 
Ook wordt genoemd dat het enthousiasme over de werkwijze onder de direct 
betrokken rechters en ondersteuning duidelijk naar voren is gekomen en dat de 
Promisbeslissingen onder de professionele procespartijen positief tot zeer positief 
zijn ontvangen.320 Een negatieve conclusie van het rapport is  dat de werklast bij de 
gerechten die in het algemeen fors tot zeer fors is toegenomen.321 Deze bevinding 
kwam ook naar voren bij Promis I. In het eindrapport van Promis II is ook een 
vergelijking gemaakt met Promis I. Door de toetsingscommissie wordt onder meer 
genoemd dat de Promisuitspraken inzichtelijker zijn geworden, de uitspraken nog 
beter passen binnen het wettelijk stelsel en er meer eenheid in de motivering is dan 

 
316 Eindrapport pilot Promis 2005, p. 13.  
317 Eindrapport pilot Promis 2005, p. 17-19.  
318 Eindrapport Promis II 2007, p. 37.  
319 Eindrapport Promis II 2007, p. 37.  
320 Eindrapport Promis II 2007, p. 37.  
321 Eindrapport Promis II 2007, p. 37. 
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bij Promis 1.322 Ook bij de weergave van de standpunten en de bespreking daarvan 
zijn de reacties in het algemeen positief. Het samenvatten van de bewijsmiddelen 
en het verwijzen naar de vindplaatsen in het dossier wordt positief ontvangen, nu 
het zorgt voor inzicht in de gedachtegang van de rechter en de controle op de 
rechterlijke beslissing vergemakkelijkt wordt.323 De toetsingscommissie heeft een 
enkele kritische kanttekeningen. Zo stelt de commissie dat de kwaliteit van de 
motivering in orde is, maar in een aantal gevallen bepaalde onderdelen van de 
bewezenverklaring gemist wordt of bij de bespreking van een verweer vergeten 
worden. Verder moeten de beslissingen duidelijk en zichtbaar onderscheid maken 
tussen enerzijds redengevende feiten en omstandigheden en anderzijds 
gevolgtrekkingen die de rechter hieraan verbindt, aldus de toetsingscommissie.324  

5.3 Bewijsmotiveringsmodel Promis III 
 
Het standaardmodel van Promis ziet er in elke versie anders uit. Aangezien Promis 
III, uitgekomen in 2011, het nu geldende model is, zal ik mij richten op dit model. 
Promis III heeft een uniform motiveringsmodel en is opgenomen in Best Practice 
3.0. Daarnaast is er een checklist, die bedoeld is voor de onderzoeksfase. Beide 
modellen zullen hieronder weergegeven worden.  

5.3.1 Bewijsmotiveringsmodel Promis III 
 
Het bewijsmotiveringsmodel is geen volledig uitgewerkt model. Dat is ook te zien 
aan de formulering nu er in de Best Practice 3.0 aangegeven wordt dat de opbouw 
er globaal gezien als volgt uit ziet.325  
 
Bewijsmotiveringsmodel Promis III 
 

1. De tenlastelegging 
2. De voorvragen 
3. Bewijsoverwegingen  

 
322 Eindrapport Promis II 2007, p. 38. 
323 Eindrapport Promis II 2007, p. 37.  
324 Eindrapport Promis II 2007, p. 37-38. 
325 Promis De Best Practice 3.0 2011, p. 22 en 23. De werkgroep noemt dat de opbouw niet 
zaligmakend is omdat die zaaksafhankelijk is.  
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A. Vaststelling van feiten of inleiding 
B. Standpunt van het openbaar ministerie 
C. Standpunt van de verdediging 
D. Oordeel van de rechtbank over bewezenverklaring en vrijspraken, 

inclusief een bespreking van de uitdrukkelijk onderbouwde 
standpunten 

4. Bewezenverklaring 

5.3.2 De raadkamer-checklist 
 
In de Best Practice 3.0 is aanvullende uitleg te vinden op het 
bewijsmotiveringsmodel van Promis III. In de Best Practice 3.0 komt naar voren dat 
er gekozen is voor ‘het opstellen van een relatief ruw model in de vorm van een 
raadkamerchecklist’.326 De checklist van de bewijsbeslissing als volgt uit:  
 
Raadkamer-checklist 
 
348 jo 349 Sv-           Voorvragen 

1. Is de dagvaarding geldig? 
2. Is de rechter bevoegd? 
3. Is de Officier van Justitie ontvankelijk in zijn vervolging? 
4. Zijn er redenen tot schorsing van de vervolging? 

 
350.1 Sv-             Is de tenlastelegging bewezen? 

1. Wat is er gebeurd? > geldt het scenario van de 
tenlastelegging niet?  
    Of wellicht deels? 
2. Wat zijn de redengevende feiten en omstandigheden? > wat 
zijn de bewijsmiddelen 
3. Te bespreken verweren: rechtmatigheid/ betrouwbaarheid/ 
bewijs 
4. Volgorde beoordeling (feiten; standpunten partijen; 
beoordeling rechtbank).  

 
326 Best Practice 3.0. 2011, p. 18. 
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5. Check de bewijsmiddelen: alles compleet? – streep de 
tenlastelegging uit. 

5.3.3 Het gebruik van alternatieve scenario’s in de Best Practice 3.0 
  
Bij de motivering geldt het model zoals weergegeven in paragraaf 5.3.1. In de Best 
Practice 3.0 wordt vervolgens aanvullende informatie gegeven over het 
motiveringsmodel.327 De aanvullende informatie uit Best Practice 3.0 die betrekking 
heeft op de alternatieve scenario’s wordt hieronder weergegeven.  
 

Onder het kopje ‘standpunt van partijen’:  
“Na de inleiding of de vastgestelde feiten volgen de standpunten van de officier van 
justitie en de verdediging. In dit onderdeel worden de uitdrukkelijk onderbouwde 
standpunten van deze partijen over het ten laste gelegde weergegeven. Daarnaast kan 
bijvoorbeeld de verhaallijn of de essentie van de verhaallijn van partijen worden 
weergegeven die ten grondslag ligt aan de keuze voor een bepaalde tenlastelegging, 
bewezenverklaring of alternatief scenario.”328  

 
Tevens onder het kopje ‘standpunt van partijen’:  

”Onder het standpunt van de verdediging komen ook de door de verdediging 
aangedragen scenario’s ter sprake (…). Het standpunt van de verdachte kan een 
ontkenning op onderdelen of een algemene ontkenning inhouden, maar het kan ook een 
alternatief scenario inhouden (waaronder een Meer-en-Vaartverweer).”329 

 
Onder het kopje ‘oordeel van de rechtbank’:  

“Voor zover de verdediging alternatieve scenario’s heeft genoemd en besproken en 
daarop uitdrukkelijk verweer heeft gevoerd, worden deze ook in dit onderdeel 
besproken.”330 

 
Onder het kopje ‘behandeling van de uitdrukkelijk onderbouwde 
standpunten’ wordt weliswaar niet in termen van alternatieve scenario’s 

 
327 Best practice 3.0 2011, p. 22 e.v. 
328 Best Practice 3.0 2011, p. 30.  
329 Best Practice 3.0 2011, p. 31. 
330 Best Practice 3.0 2011, p. 32. 
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gesproken, maar nu uitdrukkelijk onderbouwde standpunten ook 
alternatieve scenario’s kunnen opleveren wordt het hier wel besproken:  

“Voor zowel de officier van justitie als de verdachte geldt dat een standpunt uitdrukkelijk 
moet zijn onderbouwd, wil het in aanmerking komen voor een reactie. Als sprake is van 
een niet-deugdelijk onderbouwd standpunt en daarop strikt genomen niet hoeft te 
worden gereageerd, is het soms aanbevelenswaardig van dit standpunt en de reactie 
daarop toch melding te maken in het vonnis. Daarmee maakt de rechter duidelijk dat dit 
standpunt hem niet is ontgaan.”331 

 
Voorgaande is alles wat er op het gebied van de motivering en alternatieve 
scenario’s genoemd wordt. De verschillende punten zullen verderop in dit 
hoofdstuk nog terugkomen.  
 
 

5.4 Alternatieve scenario’s en Promis 

5.4.1 Inleiding  
 
Doel van Promis is het gebruik van alternatieve scenario’s te bevorderen. In deze 
paragraaf zal onderzocht worden of het gebruik van alternatieve scenario’s 
inderdaad voldoende aan bod komt in Promis. In de eerste versie van de Best 
Practice wordt er relatief veel gesproken over alternatieve scenario’s. In de laatste 
versie, de Best Practice 3.0, gebeurt dat veel minder. Dat heeft wellicht te maken met 
een aantal aanbevelingen die de toetsingscommissie heeft gedaan in 2010. De Best 
Practice 3.0 kwam uit nadat de toetsingscommissie deze aanbevelingen heeft 
gedaan. Gezien de veranderingen die zijn opgetreden en het feit dat er in de Best 
Practice 3.0 ook verwezen wordt naar de aanbevelingen van de toetsingscommissie, 
is het aannemelijk dat de werkgroep zich heeft laten beïnvloeden door deze 
aanbevelingen. De toetsingscommissie geeft in haar aanbevelingen onder meer aan 
dat ambtshalve ingebrachte scenario’s niet meer gemotiveerd weerlegd moeten 
worden, omdat dit leidt tot te uitgebreide motiveringen wat niet goed past bij de 
gedachte om te motiveren op maat en tevens de leesbaarheid van het vonnis niet 

 
331 Best Practice 3.0 2011, p. 34. 
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ten goede komt.332 Volgens de toetsingscommissie zouden alleen de echt 
problematische punten in het vonnis ambtshalve besproken moeten worden.333 De 
Best Practice 3.0 sluit bij voorgaande aan.334 Ook geeft de toetsingscommissie aan 
dat het wellicht beter is zich in het lopende betoog te concentreren op de discussie- 
en probleempunten.335 Verder acht zij de aanbeveling die werd gedaan in de Best 
Practice De Verdieping om eerst de feiten en omstandigheden en een scenario vast 
te stellen en pas daarna te bekijken of daarmee de tenlastelegging wordt gedekt, 
ongelukkig omdat dat volgens hen kan leiden tot uitvoerige beschouwingen die 
voor de vraag of het tenlastegelegde bewezenverklaard kan worden niet van belang 
zijn.336 Zoals aangegeven in de vorige paragraaf wordt in de Best Practice 3.0 nog 
maar in geringe mate gesproken over het belang van het inbrengen en het 
gemotiveerd weerleggen van alternatieve scenario’s. Over het inbrengen van 
alternatieve scenario’s door de verdachte wordt nog wel kort gesproken, maar aan 
het belang van het ambtshalve inbrengen, het vergelijken en het gemotiveerd 
weerleggen van alternatieve scenario’s wordt geen aandacht besteed. Dat leidt tot 
drie grote problemen: 
 
1. Juridisch gezien: Promis past, op deze wijze, niet goed in een (gematigd) 
inquisitoir stelsel.  
2. Rationeel gezien: Promis maakt geen gebruik van inzichten over rationeel 
bewijzen, zoals het vergelijken van alternatieven.  
3. Maatschappelijk gezien: Bij het optreden van een rechterlijke dwaling zou het 
vertrouwen in de rechtspraak kunnen dalen.   
 
Deze drie problemen zullen in detail worden besproken in de volgende 
(sub)paragraaf. 

 
332 Rapport toetsingscommissie Promis III 2010, p. 18. 
333 Rapport toetsingscommissie Promis III 2010, p. 18 
334 De Best Practice 3.0 2011, o.a. p. 23, 29 en 31. 
335 Rapport toetsingscommissie Promis III2010, p. 18. 
336 Rapport toetsingscommissie Promis III 2010, p. 18. 
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5.4.2 Problemen bij het gebruik van alternatieve scenario’s en Promis 

5.4.2.1 Problemen ‘juridisch’ gezien 
In Promis wordt teveel uitgegaan van een contradictoir geding, waarin de rechter 
zich niet actief opstelt maar zich afhankelijk opstelt van hetgeen partijen 
inbrengen.337 Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat een goede Promisuitspraak begint 
met een heldere inleiding met feiten uit de tenlastelegging die bij partijen niet ter 
discussie staan en dat de onderdelen uit de tenlastelegging waarover partijen het 
oneens zijn worden uitgewerkt.338 Tevens kunnen feiten zonder nadere motivering 
worden vastgesteld op het moment dat die niet ter discussie hebben gestaan.339 
Daarmee lijkt het erop dat partijen (en dan vooral de verdediging) alert moeten zijn 
en een verweer moeten geven over de onderdelen waar zij het niet mee eens zijn 
om te voorkomen dat de rechter bepaalde onderdelen uit de tenlastelegging 
vaststelt zonder dat dit enige uitleg behoeft. Het lijkt er zelfs op dat de verdachte 
niet expliciet hoeft te zeggen dat hij het eens is met een bepaald feit, maar dat 
zwijgen impliciete instemming betekent en dat de rechter vervolgens de vrijheid 
heeft om het betreffende punt vast te stellen als een feit. Dat is een probleem, omdat 
de verdachte een beroep kan doen op zijn zwijgrecht en het strafproces in 
Nederland een (gematigd) inquisitoir karakter kent.  
 
Door te stellen dat feiten zonder nadere motivering kunnen worden vastgesteld op 
het moment dat die niet ter discussie hebben gestaan komt het er tevens op neer dat 
een alternatief scenario in Promis alleen nog maar gemotiveerd weerlegd hoeft te 
worden als de verdediging (uitdrukkelijk) verweer heeft gevoerd en wel indien 
sprake is van een Meer en Vaart-verweer en/of een uitdrukkelijk onderbouwd 
standpunt. Bij Promis II was het nog een vereiste om een niet-deugdelijk 
onderbouwd standpunt gemotiveerd te weerleggen,340 maar dat uitgangspunt is bij 
Promis III verlaten. Er wordt gesteld dat er strikt genomen niet gereageerd hoeft te 
worden op een niet-deugdelijk onderbouwd standpunt, maar dat het soms toch 
aanbevelenswaardig is om melding te maken van dat standpunt en de reactie 

 
337 Zie ook Buruma 2005, p. 82. 
338 Best Practice 3.0 2011, p. 23. 
339 Best Practice 3.0 2011, p. 26 en 27.  
340 Eindrapport Promis II 2007.  



208   |   Hoofdstuk 5
 
 

 

daarop in het vonnis.341 Dat leidt ertoe dat de rechter in Promis III ambtshalve 
kennelijk minder hoeft te doen, in vergelijking met Promis II, met de ingebrachte 
standpunten door de verdediging. De motiveringsverplichtingen in Promis III van 
de alternatieve scenario’s zijn hierdoor hetzelfde als de motiveringsverplichtingen 
die reeds voortvloeien uit het wettelijk stelsel. Een Meer en Vaart-verweer en een 
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt behoeven immers volgens de wet en de 
jurisprudentie al een nadere motivering.342 Dat heeft tot gevolg dat Promis bij het 
geven van een verplichte motivering betreffende alternatieve scenario’s geen 
meerwaarde heeft ten opzichte van de wet. Dat betekent dat de verdachte er, zoals 
het er nu voorstaat, maar beter voor kan zorgen dat zijn alternatieve scenario een 
Meer en Vaart- verweer of een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt oplevert om 
er zeker van te zijn dat zijn scenario meegenomen wordt in de motivering van de 
rechter.  
 
Het probleem bij het te sterk richten op een contradictoir geding is dat het proces 
zich te veel richt op hetgeen partijen inbrengen en de rechter niet de actieve rol heeft 
die hij zou moeten hebben. Een rechter die zich slechts beperkt tot het verifiëren 
van het scenario van de tenlastelegging en daarbij de eventuele ingebrachte 
uitdrukkelijke onderbouwde standpunten (die wellicht tevens een alternatief 
scenario opleveren) behandelt, voldoet in principe aan de vereisten van het 
Promismodel. Het komt echter niet overeen met het inquisitoire karakter van ons 
strafproces en de gedachte dat de rechter een actieve rol moet spelen. Nu kan de 
rechter daar zelf toe besluiten, maar de rechter wordt niet ‘gedwongen’ om 
ambtshalve alternatieve scenario’s in te brengen en te behandelen, waardoor het 
afhankelijk is van de individuele rechter hoe daar invulling aan gegeven wordt.  

  5.4.2.2 Problemen in het licht van ‘rationeel’ bewijzen 
In hoofdstuk 2 kwam al naar voren dat de rechterlijke overtuiging in ons huidige 
rechtssysteem een grote rol speelt en dat dit problemen op kan leveren, vanwege 
de valkuilen in ons denken. Een voorbeeld van een dergelijke valkuil is 
tunnelvisie.343 

 
341 Best Practice 3.0 2011, p. 11.  
342 Zie Hoge Raad, 1 februari 1972, ECLI:NL:HR:1972: AB3369 voor het Meer en Vaart- 
verweer en artikel 359 lid 2 Sv voor het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt.  
343 Zie voor meer informatie over tunnelvisie paragraaf 1.1.  



Promis en het gebruik van alternatieve scenario’s   |   209   
 
 

 

 
Om ervoor te zorgen dat de rechterlijke overtuiging een minder grote rol speelt en 
rekening gehouden wordt met valkuilen in het denken, zou er gebruik gemaakt 
moeten worden van inzichten over rationeel bewijzen.344 Zoals in hoofdstuk 3 reeds 
naar voren is gebracht, is het vergelijken van scenario’s van essentieel belang om te 
bepalen welk scenario het sterkste is. Voordat er tot een vergelijking overgegaan 
kan/moet worden is het noodzakelijk om alle (redelijke) scenario’s op te stellen en 
in te brengen.345 
 
De toetsingscommissie noemt dat het uitgangspunt moet zijn dat de tenlastelegging 
de omvang van de rechtsstrijd bepaalt.346 Dat is juridisch gezien correct maar het is 
belangrijk te bedenken dat er alternatieven kunnen bestaan die iets minder, even 
goed of beter zijn dan het scenario zoals voortvloeit uit de tenlastelegging. Bij een 
te sterke nadruk op de tenlastelegging dreigt het gevaar dat reële alternatieve 
scenario’s buiten beschouwing blijven en dat tunnelvisie optreedt. Promis wijst 
rechters er bij de beraadslaging wel op dat er alternatieve scenario’s kúnnen zijn, 
maar rechters worden niet verplicht tot het inbrengen van alternatieve scenario’s en 
ook niet tot het inbrengen van alle (redelijke) alternatieve scenario’s. Dat maakt de 
kans groter dat een scenario dat waar is niet meegenomen wordt bij de vraag welk 
scenario het sterkste scenario is. De rechter zou er dus in ieder geval voor moeten 
zorgen dat alle (redelijke) scenario’s ingebracht zijn.  
 
Op het moment dat bekend is welke (redelijke) scenario’s er zijn, zal de rechter die 
met elkaar moeten vergelijken. Het vergelijken van alternatieven is belangrijk, 
omdat daardoor vastgesteld zou kunnen worden dat het andere alternatief niet 
beter is dan het gekozen alternatief. Zonder de vergelijking van de alternatieven 
lijkt een gekozen alternatief welhaast een willekeurige beslissing. Er wordt bij 
Promis echter in het geheel niet gesproken over de vergelijking van de scenario’s. 
Door de alternatieve scenario’s niet te vergelijken heeft de rechter meer kans om in 
de volgende valkuilen te lopen. Ten eerste kan het scenario van de tenlastelegging 
wel een coherent scenario zijn, maar wil dat niet zeggen dat er niet ook een ander 
coherent scenario is. Ten tweede is een coherent scenario eerder geloofwaardig, 

 
344 Zie hoofdstuk 3 voor meer uitleg hierover.  
345 Zie hoofdstuk 3 voor meer uitleg hierover (met name paragraaf 3.2 en 3.4).  
346 Rapport toetsingscommissie Promis III 2010, p. 18 en 19. 
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waardoor er vaak minder kritisch gekeken wordt naar de vraag in hoeverre het 
scenario de observaties die volgen uit de niet-weerlegde bewijsargumenten 
verklaart en naar de vraag of er andere scenario’s zijn die deze observaties ook 
kunnen verklaren.347 Dat is onterecht, want een coherent scenario hoeft niet ook een 
waar scenario te zijn. Zeker nu het gros van het bewijsmateriaal (zeker in zaken 
waar de verdachte een beroep doet op zijn zwijgrecht), meestal ingebracht wordt 
door het OM en dat bewijsmateriaal veelal de tenlastelegging ondersteunt (en in het 
algemeen zal zorgen voor een coherent scenario). Ook zullen vooroordelen minder 
snel aan het licht komen, doordat er minder kritisch naar de gebruikte generalisaties 
gekeken wordt.348  
 
Het vergelijken van alternatieven is tevens belangrijk omdat op die manier duidelijk 
wordt wat de discriminerende feiten zijn. Discriminerende feiten spelen een 
essentiële rol bij het vergelijken van alternatieven/scenario’s, maar komen niet aan 
bod op het moment dat er alleen naar de tenlastelegging gekeken wordt. Nu Promis 
sterk de nadruk legt op de tenlastelegging, de rechter niet verplicht wordt tot het 
ambtshalve opstellen en vergelijken van scenario’s en er te veel in de richting 
gegaan lijkt te worden van een contradictoir geding, heeft dat tot gevolg dat 

 
347 Zie bijvoorbeeld ook de experimenten van Pennington en Hastie (Pennington and 
Hastie 1993, p. 192-221), waarin zij onderzochten hoe het komt dat gebeurtenissen in een 
mondelinge weergave geloofwaardig of ongeloofwaardig worden gevonden. Bij de 
experimenten moesten studenten elkaar over echte ervaringen of over verzonnen 
gebeurtenissen vertellen. Het bleek dat een weergave in verhaalvorm overtuigender 
werden gevonden dan weergaven met een andere vorm. Ook verhalen met een bepaalde 
herkenbare structuur bleken geloofwaardiger gevonden te worden dan verhalen waarin 
deze structuur niet te herkennen was.  
348 In de Best Practice 3.0 2011 (p. 20) wordt nog wel genoemd dat per redengevend(e) feit 
of omstandigheid de vraag gesteld moet worden of de oordeelsvorming beïnvloed wordt 
door vooroordelen of dat er denkfouten aan de orde zijn. Het probleem is dat dit 
onbewust gebeurt en langer nadenken niet automatisch betekent dat men zich ook bewust 
wordt van de opgetreden vooroordelen of denkfouten. Natuurlijk moeten de rechters er 
zich op de eerste plaats van bewust zijn dat er een kans bestaat dat hun visie vertroebeld 
wordt door een vooroordeel of denkfout, maar om dat te voorkomen is bewustwording 
onvoldoende. Bewustwording van het feit dat mensen aan tunnelvisie (of andere biases) 
lijden is één ding, maar een duidelijke methode om die tunnelvisie (of andere biases) te 
bestrijden is iets anders. 
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discriminerende feiten niet persé aan het licht komen.349 Een scenario wordt sterker 
ten opzichte van een andere scenario op het moment dat het ene scenario een 
observatie (die is afgeleid uit het bewijs) wel of beter verklaart terwijl het andere 
scenario de observatie niet of minder goed kan verklaren. Om dat te kunnen 
beoordelen is het wel noodzakelijk dat er een vergelijking plaatsvindt. Daarnaast 
kan een scenario weerlegd worden door bewijs dat het scenario tegenspreekt. 
Zowel bij verificatie en falsificatie is het dus noodzaak om verschillende 
alternatieven met elkaar te vergelijken om te kunnen bepalen welk scenario het 
meest waarschijnlijk is.350  

5.4.2.3 Problemen ’maatschappelijk gezien’ 
Gelet op de bovengenoemde problemen blijft de kans op het dalen van vertrouwen 
in de rechtspraak reëel. Pouw & Reijnen stellen dat een aantal rechterlijke 
dwalingen, zoals de Schiedammer Parkmoord en de Puttense Moordzaak het 
vertrouwen van burgers in de rechtspraak geen goed heeft gedaan.351 Pouw & 
Reijnen stellen in dat kader dat burgers voor hun informatie over de rechtspleging 

 
349 De Best Practice 3.0 2011 (p. 19) besteedt wel enige aandacht aan discriminerende feiten 
onder het kopje ‘raadkamerchecklist’ maar dat is vrij summier en slaat alleen op de 
beraadslaging en niet op de motivering. Hetgeen hierover gezegd wordt (en tevens het 
enige wat over discriminerende feiten gezegd wordt) is het volgende; “De vraag ‘Wat is er 
gebeurd?’ leent zich ook uitstekend om een ‘vrij rondje’ beraadslaging in de raadkamer te 
starten. Hiermee kunnen de voor de hand liggende scenario’s op tafel komen. Daarna is 
het van belang vast te stellen welk feit of welke feiten doorslaggevend zijn voor de keuze 
voor het een of andere scenario. In de literatuur wordt dat ook wel het discriminerende feit 
genoemd. Het is belangrijk in de raadkamer goed te begrijpen waarom voor een bepaald 
scenario wordt gekozen en wat de rol van het onderscheidende feit daarin is, omdat juist 
dit feit vaak centraal zal staan in de bewijsconstructie. Een tijdlijn, waarin alle feiten 
chronologisch met elkaar in verband worden gebracht, kan verder een hulpmiddel zijn om 
de logica en consistentie van een scenario beter te doorgronden.” Het voorstel van de 
tijdlijn is op zichzelf een goed voorstel en het is tevens goed dat er gewezen wordt op 
discriminerende feiten, maar de uitleg is zodanig beperkt dat een rechter waarschijnlijk 
alsnog niet weet hoe hij de discriminerende feiten en de tijdlijn in de praktijk zou moeten 
analyseren. Zo wordt er bijvoorbeeld geen enkele uitleg gegeven over hoe de rechter de 
logica en consistentie van een scenario beter kan doorgronden en wat logica en 
consistentie in dat verband inhouden.  
350 In hoofdstuk 3 is reeds uiteengezet wat bedoeld wordt met falsificatie en verificatie van 
een scenario en waarom het gebruik van verificatie en falsificatie aangemerkt kunnen 
worden als rationele inzichten.  
351 Pouw & Reijnen 2014, p. 28.  
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voor een groot gedeelte zijn aangewezen op de berichtgeving in de media en de 
media daarmee de beeldvorming bepaalt en om die reden een grote invloed heeft 
op het vertrouwen van de burger in de rechtspraak.352  

  5.4.2.4 Een voorbeeld uit Promis (en de rechtspraktijk) 
Deze (sub)paragraaf is bedoeld om een concreet voorbeeld te geven van een kwestie 
waaruit blijkt dat Promis verbeterd kan worden. Het voorbeeld heeft betrekking op 
de betrouwbaarheids- en onrechtmatigheidsverweren. Promis gaat er (evenals de 
Hoge Raad) vanuit dat alternatieven van betrouwbaarheids- en 
onrechtmatigheidsverweren die weerlegd worden maar niet-redengevend zijn voor 
de bewezenverklaring, niet opgenomen hoeven te worden in de motivering.353  
 
Ter verduidelijking van voorgaande geef ik een voorbeeld uit een uitspraak van de 
Hoge Raad, waar Promis naar verwijst.354 In deze uitspraak werd geklaagd dat het 
hof in zijn bewijsredenering had volstaan met de gevolgtrekking dat het voor het 
bewijs gebezigde verhaal van aangevers werd ondersteund door een andere 
getuige, zonder nadere aanduiding van de in het proces-verbaal van diens verhoor 
gerelateerde feiten en omstandigheden waaraan het hof die gevolgtrekking had 
verbonden. Het hof had de verklaring van de andere getuige echter slechts gebruikt 
ter weerlegging van het door de verdediging gevoerde verweer omtrent de 
betrouwbaarheid van de verklaring van de aangevers. De verklaring van de getuige 
was dus niet-redengevend voor de bewezenverklaring en het hof was niet verplicht 
de feiten en omstandigheden waarop het zijn gevolgtrekking had gebaseerd weer 
te geven, aldus de Hoge Raad.355 Het hof acht het verhaal van de aangevers 
betrouwbaar, nu dat verhaal ondersteund wordt door een getuigenverklaring. Het 
hof doet dat echter zonder te benoemen wat in die getuigenverklaring staat en 
waarom die verklaring betrouwbaar geacht wordt. Het motiveren van de 
verwerping van een betrouwbaarheidsverweer kan echter bijdragen aan het sterker 

 
352 Pouw & Reijnen 2014, p. 29.  
353 Hoge Raad, 23 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5851. Best Practice 3.0 2011, p. 13. Het 
rapport van de toetsingscommissie noemt dat overigens ook, rapport toetsingscommissie 
2010, p. 14. 
354 Hoge Raad, 12 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4421. Ontleend aan rapport 
toetsingscommissie 2010, p. 14. 
355 Conclusie A-G Jörg, ECLI:NL:PHR:2010:BK4421, bij arrest Hoge Raad, 12 januari 2010, 
ECLI:NL:HR:2010:BK4421. 
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maken van het scenario van de bewezenverklaring. Het inbrengen van een 
betrouwbaarheidsverweer is immers een poging tot falsificatie van het gebruikte 
bewijs. Op het moment dat de verklaring van de aangevers die poging overleeft, 
kan er meer waarde gehecht worden aan de verklaring van de aangevers. Daarnaast 
dient er deugdelijk gemotiveerd te worden om inzicht te geven in de reden van 
verwerping van het verweer en om te kunnen controleren of het verweer terecht 
verworpen is. De rechter kan de getuigenverklaring bijvoorbeeld gebruikt hebben 
omdat hij denkt dat de getuige een betrouwbaar persoon is. Maar hij kan de 
getuigenverklaring ook betrouwbaar achten omdat die bijvoorbeeld geheel 
overeenkomt met hetgeen de aangevers verklaard hebben, er geen inconsistenties 
zitten in zijn gedetailleerde verklaring, de verklaring ondersteund wordt door 
ander bewijs en er, ondanks het feit dat er actief naar gezocht is, geen tegenbewijs 
is gevonden. In het eerste geval is het niet gerechtvaardigd om het 
betrouwbaarheidsverweer te verwerpen. In het tweede geval lijkt het erop dat het 
inderdaad gerechtvaardigd verworpen is en maakt dat het bewijsargument 
aanzienlijk sterker: het heeft een poging tot falsificatie overleefd. Dat kan men 
echter pas weten op het moment dat de rechter dat benoemt in zijn vonnis. Dat de 
betrouwbaarheidsverweren en verweren over de onrechtmatigheid van het bewijs 
niet gemotiveerd weerlegd hoeven te worden, is gevaarlijk omdat op dat moment 
niet gecontroleerd kan worden of er pogingen tot falsificatie gedaan zijn. 
Bevestiging heeft op zichzelf geen waarde als er niet actief gezocht is naar 
tegenbewijs en andere mogelijke (onschuld)scenario’s niet gefalsificeerd zijn.356 Het 
kan immers zo zijn dat er een ander (onschuld)scenario is dat de observaties die 
volgen uit de niet-weerlegde bewijsargumenten ook verklaart.  

5.4.2.5 Alternatieve scenario’s in de rechtspraktijk  
In het model Promis wordt de rechter, zoals te zien was, niet verplicht tot het 
gemotiveerd opstellen, vergelijken en weerleggen van alternatieve scenario’s. De 
vraag is nu of rechters desondanks het gemotiveerd opstellen, vergelijken en 
weerleggen van alternatieve scenario’s toch toepassen in de praktijk. Stevens heeft 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop rechters de kwaliteit van een bewijsmiddel 
en de kwaliteit van de bewijsconstructie beoordelen, waarbij zij gebruik gemaakt 
heeft van relevante begrippen uit bewijstheorieën. Hiervoor heeft zij onder meer 

 
356 Zie voor meer uitleg paragraaf 3.2.3.  
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gekeken naar het denken in alternatieve scenario’s bij de bewijsconstructie.357 
Stevens komt tot de conclusie dat de term alternatieve scenario’s de laatste jaren 
steeds meer ingeburgerd is geraakt in de rechtspraktijk en die term veelvuldig terug 
te vinden is in rechterlijke uitspraken.358 Echter, de alternatieve scenario’s worden 
volgens Stevens niet gebruikt zoals moet volgens de rationele benadering (de 
hybride benadering en/of de verhaalsbenadering). Onder de door haar onderzochte 
uitspraken is er slechts één zaak (waarin de verdachte wordt vrijgesproken), waarbij 
het vergelijken van scenario’s voorkomt zoals volgens de theorie zou moeten. Veelal 
vindt er in het geheel geen vergelijking tussen scenario’s plaats.359 Zij stelt 
vervolgens de vraag of voorgaande bevinding wijst op een probleem. Volgens 
Stevens kan het zijn dat er in al die zaken overduidelijk geen sprake was van 
aanwijzingen voor een redelijk alternatief scenario en dat het vergelijken van 
scenario’s dus geen meerwaarde had. Een aantal motiveringen, zoals dat het 
alternatieve scenario niet plausibel is of niet wordt ondersteund door enige 
informatie, lijkt daarop te wijzen. Maar zij geeft tevens aan dat het mogelijk is dat 
de rechter in bepaalde gevallen te snel een alternatief scenario als onwaarschijnlijk 
terzijde heeft geschoven.360 Hier wreekt zich dat de rechter niet hoeft te motiveren 
welke alternatieve scenario’s zijn meegenomen in de beraadslaging en waarom de 
rechter het ene scenario sterker vindt dan het andere scenario. Daarnaast wreekt 
zich dat de rechter bij gebrek aan andere redelijke scenario’s niet hoeft uit te leggen 
waarom die er naar zijn oordeel niet zijn. Het voorgaande versterkt de indruk dat 
de rechters wel de term alternatief scenario toepassen, maar niet precies weten wat 
de hybride benadering en/of verhaalsbenadering inhoudt en hoe zij die moeten 
toepassen. Stevens komt in haar onderzoek tot een soortgelijke conclusie.361  

 
357 Stevens 2014, p. 2 en 3. Zij heeft 27 uitspraken waarin alternatieve scenario’s gebruikt 
zijn bestudeerd.  
358 Stevens 2014, p. 9. 
359 Stevens 2014, p. 10 en 11.  
360 Stevens 2014, p. 10. 
361 Stevens 2014, p. 12. Zo concludeert zij: ”het rechtspraakonderzoek roept evenwel een 
vraag en een aandachtspunt op ten aanzien van de scenariotheorie. Het aandachtspunt 
betreft het begrip en het gebruik van die theorie door de rechter. Uit sommige uitspraken 
komt naar voren dat de rechter de scenariotheorie niet goed weet te verwoorden, dan wel 
niet geheel doorgrondt hoe toetsen op basis van de scenariotheorie werkt en welk houvast 
het zou kunnen bieden bij een lastige beslissing.” 
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5.5 Waarom zou in Promis gebruik moeten worden gemaakt van een rationele 
benadering? 
 
Op basis van de in paragraaf 5.4.2 besproken drie problemen bij het gebruik van 
alternatieve scenario’s in Promis zijn er (in ieder geval) drie redenen waarom 
Promis gebruik zou moeten maken van een rationele benadering.  
 

1. Juridisch gezien: het gebruik van een rationele benadering past beter bij een 
(gematigd) inquisitoir stelsel dan Promis.  

2. Rationeel gezien: rationeel bewijzen dient te gebeuren aan de hand van het 
vergelijken van alternatieven. Bij het gebruik van een rationele benadering 
moet dat, terwijl dat bij Promis niet gebeurt. 

3. Maatschappelijk gezien: de kans op een rechterlijke dwaling kan verkleind 
worden door het gebruik van een rationele benadering, wat ten goede zou 
kunnen komen aan het vertrouwen in de rechtspraak.  

 
In dit onderzoek is gekozen voor de hybride benadering, waardoor deze 
benadering het uitgangspunt zal zijn bij het beantwoorden van de vraag waarom 
Promis gebruik zou moeten maken van een rationele benadering.362   
 

1. Het gebruik van de hybride benadering past beter bij een (gematigd) inquisitoir 
stelsel dan Promis 

 
Op het moment dat de hybride benadering toegepast wordt, kan de rechter zich niet 
beperken tot het verifiëren van de tenlastelegging. De rechter moet door het gebruik 
van de benadering ambtshalve alle (redelijke) scenario’s opstellen, vergelijken en 
gemotiveerd weerleggen. Hij moet actief pogingen tot falsificatie doen en een 
actieve rol innemen.  
 

2. Rationeel bewijzen dient te gebeuren aan de hand van het vergelijken van 
alternatieven 

 

 
362 De drie redenen die hieronder genoemd worden zijn ook van toepassing op de 
verhaalsbenadering. In hoofdstuk 3 wordt verantwoord waarom gekozen wordt voor de 
hybride benadering als uitgangspunt van het motiveringsmodel.   



216   |   Hoofdstuk 5
 
 

 

Een belangrijke meerwaarde van de hybride benadering is dat alternatieven met 
elkaar vergeleken worden. Als er veel bewijs gevonden wordt dat het scenario van 
de tenlastelegging ondersteunt, lijkt dat een sterke indicatie te geven dat het 
scenario waar is. Bewijs dat zorgt voor ondersteuning van het scenario heeft echter 
geen enkele waarde als niet actief gezocht is naar bewijs tegen één of meerdere 
scenario-elementen en andere mogelijke (onschuld)scenario’s niet gefalsificeerd 
zijn.  
 
Dat betekent dat alle (redelijke) scenario’s met elkaar vergeleken moeten worden 
om te voorkomen dat een iets minder, even goed of beter scenario over het hoofd 
gezien wordt. Daarnaast wordt duidelijk wat de discriminerende feiten zijn, die 
belangrijk zijn om te kunnen bepalen wat het beste alternatief is. Door de 
vergelijking uit te werken, wordt vervolgens inzichtelijk met welke (rationeel 
verantwoorde) reden de rechter tot de conclusie is gekomen dat de verdachte 
schuldig is dan wel er sprake is van gerede twijfel. Zoals te zien was zijn er in de 
hybride benadering ook inzichten verwerkt die ervoor zorgen dat de rechter 
kritisch moet kijken naar de gebruikte generalisaties en de weerlegging van een 
scenario. Dat leidt er onder meer toe dat er minder ruimte is voor de rechterlijke 
overtuiging.  
 
Schuldigverklaring zou alleen een optie moeten zijn indien er in redelijkheid niet 
kan worden getwijfeld aan de schuld van verdachte. Het probleem is dat het begrip 
‘redelijkheid’ in het huidige rechtsstelsel niet wordt ingevuld, noch door de 
wet/jurisprudentie, noch door Promismodel, waardoor de rechter naar eigen 
believen kan bepalen wat hij ‘redelijk’ vindt.363 Van een rationele methode of van 
rationele maatstaven is geen sprake. Om tot een (wetenschappelijk gezien) 
aanvaardbare bewezenverklaring te kunnen komen zou het begrip ‘redelijk’ 
ingevuld moeten worden door middel van een rationeel en toetsbaar criterium. 
Toepassing van de hybride benadering kan ervoor zorgen dat de beslissing 
gebaseerd is op een rationele methode, waarin inzichten zijn verwerkt die er onder 
meer voor moeten zorgen dat valkuilen in het denken tijdig worden ontdekt. 
Daarnaast zorgt het voor een uniforme methode, waarbij de rechterlijke overtuiging 

 
363 Wel is er een wetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld dat de schuld van de 
verdachte buiten redelijke twijfel moet zijn. Zie paragraaf 2.2.3 voor meer informatie.  



Promis en het gebruik van alternatieve scenario’s   |   217   
 
 

 

een minder grote rol speelt en de beslissing toetsbaar is, omdat de rechter 
verantwoording moet geven aan de hand van de rationele maatstaven. De rechter 
dient de uitwerking van de vergelijking dan wel op te nemen in zijn motivering, 
zodat er een mogelijkheid tot controle is.   
 

3. De kans op een rechterlijke dwaling kan verkleind worden door het gebruik van de 
hybride benadering 

 
Door gebruik van de hybride benadering kan de kans op een rechterlijke dwaling 
verkleind worden.364 Er zijn vier momenten aan te wijzen waar de hybride 
benadering een positieve invloed uit kan oefenen om rechterlijke dwalingen te 
voorkomen. 
 
Op de eerste plaats wordt de kans op rechterlijke dwalingen verkleind in de 
onderzoeksfase. Door de hybride benadering wordt de rechter gedwongen tot het 
doen van een gedegen en volledig onderzoek. Hij moet verschillende scenario’s 
onderzoeken en ook zelf scenario’s opstellen, net zolang tot alle redelijke scenario’s 
onderzocht zijn.  
 
Op de tweede plaats wordt die kans verkleind in de raadkamerfase door het 
vergelijken van de scenario’s. Hiermee wordt voorkomen dat over het hoofd gezien 
wordt dat er een onschuldscenario is dat net zo goed, beter of iets slechter wordt 
ondersteund door het bewijs.  
 
Op de derde plaats wordt de kans verkleind in de legitimatiefase. Dat vloeit voort 
uit de inscherpingsfunctie van de motivering.365 De hybride benadering zorgt 
ervoor dat de rechter gedwongen wordt om zijn motivering specifiek te betrekken 
op de betreffende zaak. Hierdoor kan hij niet vervallen in weinigzeggende 

 
364 Grotendeels ontleend aan Scholten 2014, p. 42-58. Zie voor meer informatie en uitleg 
genoemd artikel. Dat artikel is gebaseerd op de verhaalsbenadering, maar is ook van 
toepassing op de hybride benadering. Het draait namelijk om de rol van het gebruik van 
alternatieve scenario’s en dat is van toepassing bij beide benaderingen.  
365 Voor uitleg over de verschillende functies van de motivering verwijs ik naar paragraaf 
1.2. 
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algemeenheden of een beroep doen op de rechterlijke overtuiging.366 De rechter 
moet instaan voor de juistheid van zijn beslissing en de redenering die daaraan ten 
grondslag ligt. Hij moet er blijk van geven dat het zijn eigen rationele beslissing is 
en dat hij diegene is die de verantwoordelijkheid draagt voor die beslissing. De 
beslissing opschrijven aan de hand van de hybride benadering leidt tot inscherping 
bij de rechter. Hij controleert zichzelf daardoor op eventuele fouten en kan 
gemaakte fouten vervolgens herstellen.  
 
Op de vierde plaats kan het gebruik van de hybride benadering bij de motivering 
nog een belangrijke rol spelen na afloop van de legitimatiefase (vanaf het moment 
dat het vonnis voltrokken is). Dat hangt samen met de overige twee functies van de 
motivering, de explicatiefunctie en de controlefunctie. De rechter moet namelijk 
onder meer uitleggen waarom hij het ene scenario verkiest boven het andere 
scenario en aangeven waarom hij welk bewijs selecteert en hoe hij dat bewijs 
waardeert. Er is geen plaats meer om een beroep te doen op de rechterlijke 
overtuiging of op algemeenheden, waardoor zijn argumentatie inzichtelijk wordt. 
Niet alleen voldoet de motivering hierdoor aan de explicatiefunctie, maar kan de 
motivering ook beter gecontroleerd worden. Ten eerste is er een mogelijkheid tot 
toetsing van de vraag of er bij de beslissing gebruik gemaakt is van een 
aanvaardbare methode. Ten tweede is er een mogelijkheid tot toetsing van de vraag 
of de beslissing inhoudelijk juist is. De hybride benadering zorgt namelijk voor een 
uniform criterium waaraan getoetst kan worden. 
 
De controle kan plaatsvinden door zowel mensen van binnen als buiten de 
rechterlijke macht. Eventuele gemaakte fouten kunnen op die manier sneller aan 
het licht komen. Strikt genomen wordt de kans op een rechterlijke dwaling daar 
natuurlijk niet mee verkleind. De rechterlijke dwaling is immers al opgetreden, 
hoewel een rechterlijke dwaling in eerste aanleg wel nog ongedaan kan worden 
gemaakt in hoger beroep.367 Toch is ook dat een belangrijk voordeel van het gebruik 
van de hybride benadering bij de motivering van de rechter. Ook indien de 
rechterlijke dwaling al is opgetreden, blijft het van belang om daar zo snel mogelijk 

 
366 Dat komt ook terug bij de explicatiefunctie. Het doel verschilt echter. Bij de 
explicatiefunctie gaat het om het inzichtelijk maken van de beslissing voor anderen, terwijl 
het bij de inscherpingsfunctie gaat om inscherping (zelfreflectie) van de rechter.  
367 Mits er tijdig hoger beroep is ingesteld.  



Promis en het gebruik van alternatieve scenario’s   |   219   
 
 

 

achter te komen. In plaats van het verkleinen van de kans op een rechterlijke 
dwaling kan in dit geval echter beter gesproken worden van het vergroten van de 
kans op ontdekking van een rechterlijke dwaling.  
 
Gebruikmaking van de hybride benadering kan daarmee op vier verschillende 
momenten zorgen voor het verkleinen van de kans op een rechterlijke dwaling 
(ofwel het vergroten van de kans op ontdekking van de rechterlijke dwaling).  

5.6 Conclusie 
 
In de inleiding heb ik gesteld dat Promis het gebruik van alternatieve scenario’s niet 
op een juiste wijze toepast. Concreet zijn er vijf punten naar voren gekomen waaruit 
blijkt dat Promis het gebruik van alternatieve scenario’s niet op een juiste wijze 
toepast: 
 

De rechter wordt niet gedwongen tot het (ambtshalve) inbrengen van 
(redelijke) alternatieve scenario’s.  
De rechter wordt niet gedwongen tot het vergelijken van scenario’s.  
De rechter wordt niet gedwongen tot en zelfs niet geattendeerd op het 
gemotiveerd weerleggen van (ambtshalve ingebrachte) alternatieve 
scenario’s.  
De rechter wordt slechts summier gewezen op het belang van 
discriminerende feiten en wordt er niet op gewezen hoe hij moet toetsen of 
er sprake is van discriminerende feiten en hoe hij dat kan verwerken in zijn 
vonnis.  
De rechter wordt niet gewezen op het belang van het doen van pogingen tot 
falsificatie om de verschillende scenario’s en de verankering van het bewijs 
sterker te maken dan wel een scenario te kunnen weerleggen.  

 
Het is de vraag in hoeverre Promis uitgaat van de hybride benadering (dan wel de 
verhaalsbenadering). Met de term alternatief scenario zoals Promis het gebruikt lijkt 
het erop dat niet veel anders bedoeld wordt dan een ander scenario dan het scenario 
van de tenlastelegging. Bij de hybride (en de verhaals-) benadering is het de 
bedoeling dat de rechter alle redelijke scenario’s met elkaar vergelijkt en hij, als hij 
tot een bewezenverklaring komt, de alternatieve scenario’s gemotiveerd weerlegt. 
Alternatieve scenario’s spelen wel een (essentiële) rol bij de hybride benadering, 



220   |   Hoofdstuk 5
 
 

 

maar het gebruik van de benadering houdt meer in dan alleen het inbrengen van 
een ander scenario dan het scenario van de tenlastelegging. Promis besteedt 
nauwelijks aandacht aan het vergelijken van scenario’s en in het geheel niet aan het 
uitwerken van scenario’s in de motivering met de daarbij behorende aspecten zoals 
het proberen te falsificeren van de bewijsmiddelen en de scenario’s. Dat leidt ertoe 
dat alternatieve scenario’s in Promis niet op een rationele wijze ingezet worden en 
dat de verwijzing naar alternatieve scenario’s niet structureel terugkomt in de 
motivering waardoor we niet kunnen weten of, in hoeverre en op welke wijze de 
alternatieve scenario’s gebruikt zijn bij het nemen van de beslissing. Op dat moment 
blijft het onduidelijk waar de rechter zijn overtuiging op heeft gebaseerd.  
 
Kort samengevat zou de rechter de volgende drie dingen moeten doen. Hij moet op 
de eerste plaats kijken of er andere (redelijke) alternatieve scenario’s zijn en indien 
de verdediging die niet zelf heeft ingebracht, dan moet de rechter die ambtshalve 
inbrengen. Op de tweede plaats moet hij de scenario’s vergelijken om te bepalen 
welk scenario het sterkste is en op de derde plaats moet hij uitleggen waarom hij 
een bepaald scenario sterker vindt dan de andere scenario’s. Mocht het zo zijn dat 
de rechter van oordeel is dat er geen andere redelijke alternatieve scenario’s zijn, 
dan dient de rechter uit te leggen waarom hij dat oordeel is toegedaan. Dat om te 
voorkomen dat de rechter een scenario te makkelijk beschouwt als een onredelijk 
scenario.  
 
Op het moment dat Promis gebruik zou maken van een rationele benadering, kan 
er dus zowel juridisch gezien, als rationeel gezien als maatschappelijk gezien, winst 
behaald worden.  
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Hoofdstuk 6 Motiveringsmodel voor de bewijsbeslissing in 
strafzaken 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het motiveringsmodel gepresenteerd. De verantwoording 
van dit model is gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken. Het model kan de 
rechter helpen bij het motiveren van de bewijsbeslissing en moet leiden tot een 
motivering die laat zien dat de beslissing deugdelijk is en gebaseerd is op rationele 
overwegingen. In het motiveringsmodel wordt gebruik gemaakt van een rationele 
methode omtrent rationeel bewijzen, namelijk de hybride benadering. Door gebruik 
te maken van een rationele methode in de motivering wordt de rechter 
‘gedwongen’ om zijn beslissing helder uit te leggen. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat er slechts gedoeld wordt op een verplichting vanuit 
wetenschappelijk/theoretisch oogpunt. De rechter is juridisch gezien immers niet 
verplicht gebruik te maken van het motiveringsmodel. Het motiveringsmodel is 
bedoeld als een hulpmiddel voor de rechter bij het motiveren van de 
bewijsbeslissing. Door gebruik te maken van een rationele methode kan de 
beslissing gecontroleerd worden doordat de rechter de argumenten voor en tegen 
moet benoemen en moet uitleggen waarom en op welke gronden hij al dan niet 
overgaat tot een bewezenverklaring en van oordeel is dat het ten laste gelegde feit 
bewezen is. Ook moet hij bij een bewezenverklaring uitleggen waarom het 
schuldscenario sterker is dan de (eventuele) alternatieve scenario’s. Doordat de 
rechter gestimuleerd wordt om alles gestructureerd op te schrijven is er sprake van 
zelfinscherping bij de rechter. Om aan te sluiten bij de praktijk is er een voorstel 
gedaan in welke gevallen de vergelijking van de scenario’s in ieder geval 
opgenomen zou moeten worden in de motivering. 
 
Het motiveringsmodel is niet gebaseerd op Promis. Promis kent namelijk slechts 
een hele globale opzet van het motiveringsmodel, zoals te zien is in paragraaf 5.3.1. 
Er wordt wel aanvullende informatie gegeven in de Best Practice,368 maar het 
gebruik van alternatieve scenario’s en andere rationele inzichten wordt slechts 
summier en niet geheel op een juiste wijze toegepast. Om die reden is ervoor 

 
368 Best Practice 3.0 2011.  
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gekozen om een nieuw motiveringsmodel op te stellen, waarbij inzichten over 
rationeel bewijzen in het model worden verwerkt.  

Het motiveringsmodel wordt uiteengezet in paragraaf 6.4. Voorafgaand aan het 
motiveringsmodel wordt, in paragraaf 6.2 en paragraaf 6.3, uitleg gegeven over de 
wijze waarop de rechter het model zou moeten gebruiken.369 Deze uitleg heeft 
betrekking op alle fasen die een strafzaak doorloopt, dus op de onderzoeksfase, de 
raadkamerfase en de legitimatiefase. Het motiveringsmodel echter heeft alleen 
betrekking op het motiveren van het vonnis of arrest, oftewel op de legitimatiefase, 
en niet op de andere fasen die een strafzaak doorloopt. Echter, om tot een goede 
motivering te kunnen komen zal de rationele methode (waar het motiveringsmodel 
op gebaseerd is) ook in de eerdere fasen al een rol moeten spelen. Het is belangrijk 
te benadrukken dat het motiveringsmodel uitsluitend gericht is op de 
feitenvaststelling bij de bewijsbeslissing. Er wordt vanuit gegaan dat voldaan is aan 
de vereisten in de juridische context, zoals tot uitdrukking komt in artikel 1 Sv. In 
artikel 1 Sv wordt gesteld dat strafvordering alleen plaatsvindt op een wijze zoals 
voorzien in de wet. Het model gaat er dus bijvoorbeeld van uit dat er sprake is van 
rechtmatig verkregen bewijs, dat er geen inbreuk gemaakt is op de rechten van de 
verdachte, dat voldaan wordt aan het bewijsminima, enzovoorts.  

De conclusie van dit hoofdstuk zal kort zijn, nu dit hoofdstuk vooral een vertaalslag 
is van de theorie, die in de eerdere hoofdstukken aan bod is gekomen, naar de 
praktijk in de vorm van een motiveringsmodel.  

6.2 Toepassing van de hybride benadering 

6.2.1 Verschillende fasen die een strafzaak doorloopt 
 
Een strafzaak doorloopt verschillende fasen. Vanuit het perspectief van de rechter 
zijn er (globaal gezien) drie fasen. De eerste fase is de onderzoeksfase. In deze fase 
bestudeert de rechter het dossier en hetgeen naar voren komt op het onderzoek ter 
terechtzitting. Verder stelt de rechter verschillende scenario’s op en is er 
gelegenheid om nader onderzoek te doen. De tweede fase speelt zich af in de 
raadkamer. Daar gaat de rechter de eerder opgestelde scenario’s testen. De rechter 

 
369 Voor een uitgebreide verantwoording en meer uitleg over de rationele methode, zie 
hoofdstuk 2 tot en met 5 van deze dissertatie.  
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moet de scenario’s met elkaar vergelijken en moet vervolgens beoordelen welk 
scenario hij het beste vindt. De derde fase is de legitimatiefase. In deze fase moet de 
rechter zijn beslissing legitimeren en dient hij die te motiveren in het vonnis/arrest.   
 
Hieronder zal (in het kort) uitgelegd worden hoe de rechter de hybride benadering 
moet toepassen in de verschillende fasen.   

6.2.2 Onderzoeksfase 
 
Indien mogelijk moeten er verschillende scenario’s worden opgesteld over de 
vraag wat er gebeurd is. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het 
opstellen van schuldscenario’s en het opstellen van onschuldscenario’s. Bij de vraag 
of sprake is van een schuldscenario of een onschuldscenario wordt in deze 
dissertatie de tenlastelegging als uitgangspunt genomen. Dat onderscheid is 
juridisch gezien niet geheel juist, zoals reeds besproken is in hoofdstuk 3. Het 
onderscheid is namelijk gebaseerd op hetgeen ten laste is gelegd en richt zich alleen 
op de eerste materiële vraag, terwijl juridisch gezien pas van een schuldigverklaring 
gesproken kan worden indien de rechter het ten laste gelegde feit niet alleen 
bewezen maar ook strafbaar acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. 
Om aan te sluiten bij de betekenis van schuldscenario en onschuldscenario die 
onder andere Van Koppen en Bex hieraan geven, wordt in deze dissertatie over een 
schuldscenario gesproken als een scenario waarin de ten laste gelegde feiten 
bewezen worden geacht, terwijl uit een onschuldscenario juist blijkt dat hetgeen ten 
laste gelegd is niet bewezen is. Stel dat het OM enkel moord ten laste legt en de 
verdachte vervolgens een scenario inbrengt waaruit blijkt dat er geen sprake is van 
voorbedachte rade, maar wel sprake is van doodslag. Nu het OM enkel moord ten 
laste heeft gelegd, moet het scenario van de verdachte gezien worden als een 
onschuldscenario. Stel dat het OM subsidiair doodslag ten laste had gelegd, dan 
moet het scenario van de verdachte gezien worden als een schuldscenario ten 
opzichte van het subsidiair ten laste gelegde. Het OM presenteert schuldscenario’s 
in de vorm van een tenlastelegging. De verdachte heeft de mogelijkheid om zowel 
schuldscenario’s (hij kan immers bekennen) als onschuldscenario’s in te brengen. 
Ook de rechter kan ambtshalve scenario’s inbrengen. Dat kunnen zowel 
schuldscenario’s als onschuldscenario’s zijn. Hij kan die inbrengen naar aanleiding 
van het dossier of naar aanleiding van hetgeen hij heeft waargenomen bij het 
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onderzoek ter terechtzitting. Bij de schuldscenario’s moet de rechter er wel op letten 
dat deze passen binnen de tenlastelegging, voordat het scenario eventueel 
bewezenverklaard kan worden. De rechter moet actief zoeken naar scenario’s, maar 
hoeft niet alle mogelijke scenario’s in te brengen. De scenario’s moeten ‘redelijk’ 
zijn.370  

6.2.3 Raadkamerfase  
 
Om te bepalen welk scenario verkozen wordt tot het beste scenario, moet de rechter 
de schuldscenario’s in de raadkamerfase vergelijken met de onschuldscenario’s.371 
De vergelijking moet plaatsvinden om te voorkomen dat, ook al wordt ieder 
onderdeel van de tenlastelegging gedekt door bewijs, er een (onschuld)scenario is 
dat de observaties die volgen uit de niet-weerlegde bewijsargumenten (bijna) even 
goed of zelfs beter verklaart. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven, zodat 
duidelijk is wat er verwacht wordt indien gebruik gemaakt wordt van het 
motiveringsmodel in paragraaf 6.4. Dat betekent wel dat er in deze subparagraaf 
niets nieuws verteld wordt ten opzichte van de voorgaande hoofdstukken.  

De rechter hoeft niet alle scenario’s met elkaar te vergelijken. Mocht de verdediging 
een onschuldscenario inbrengen waarvan de rechter vindt dat het zeer 
onwaarschijnlijk, niet aannemelijk en/of ongeloofwaardig is, dan hoeft hij dat 
scenario niet mee te nemen in de vergelijking tussen scenario’s.372 De rechter dient 
in zijn uitspraak wel te motiveren waarom hij van oordeel is dat het scenario ‘zeer 
onwaarschijnlijk, niet aannemelijk en/of ongeloofwaardig is.373 Ook 
schuldscenario’s die een gebrek aan bewijs kennen bij één of meerdere onderdelen 

 
370 In paragaaf 4.2.1 is uitgelegd wat verstaan wordt onder een ‘redelijk’ scenario. 
371 Voor de vraag wat in deze dissertatie verstaan wordt onder een schuldscenario en een 
onschuldscenario verwijs ik naar paragraaf 6.2.2 en paragraaf 3.2.1. 
372 Op schuldscenario’s is dat niet van toepassing, omdat die reeds aan de kant geschoven 
kunnen worden indien zij een gebrek aan bewijs kennen bij één of meerdere onderdelen 
van de tenlastelegging. Het voorgaande is een strenger criterium. Een ‘zeer 
onwaarschijnlijk’, niet aannemelijk of ongeloofwaardig scenario kent per definitie een 
gebrek aan bewijs, anders zal het scenario niet een zeer onwaarschijnlijk, niet aannemelijk 
of ongeloofwaardig scenario opleveren.  
373 Hij kan daarbij gebruik maken van het schema in paragraaf 4.2 (figuur 63), dat 
antwoord geeft op de vraag wanneer een scenario zeer onwaarschijnlijk, niet aannemelijk 
of ongeloofwaardig is.  
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van de tenlastelegging hoeven niet besproken/gemotiveerd weerlegd te worden, 
omdat het schuldscenario toch niet tot een bewezenverklaring kan leiden. Stel dat 
er in het schuldscenario gesteld wordt dat er sprake is van moord maar de 
voorbedachte rade niet bewezen kan worden, dan kan dat scenario hoe dan ook niet 
tot een bewezenverklaring leiden. Er moet wel actief gezocht zijn naar bewijs. Ook 
schuldscenario’s die direct weerlegd kunnen worden door overtuigend tegenbewijs 
(bijvoorbeeld een overtuigend alibi van de verdachte) hoeven niet meegenomen te 
worden in de vergelijking. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een waterdicht 
alibi van de verdachte. Stel dat de verdachte zich, op het moment dat het delict 
gepleegd werd, 1000 kilometer verderop bevond. Indien daar overtuigend bewijs 
voor is dan kan het schuldscenario meteen weerlegd worden, nu de verdachte het 
delict niet gepleegd kan hebben. Er moet vanzelfsprekend sprake zijn van 
overtuigend bewijs, om te voorkomen dat een scenario te snel aan de kant 
geschoven wordt. De rechter zal dan ook moeten motiveren waarom er in zijn ogen 
sprake is van overtuigend tegenbewijs en waarom hij dat bewijs betrouwbaar acht. 
Het kan dus voorkomen dat scenario’s als weerlegd beschouwd kunnen worden, 
zonder dat de rechter deze expliciet heeft vergeleken met andere scenario’s. Kort 
samengevat kunnen scenario’s al voorafgaand aan een vergelijking als weerlegd 
beschouwd worden, indien het scenario zeer onwaarschijnlijk, niet aannemelijk 
en/of ongeloofwaardig is, het schuldscenario een gebrek aan bewijs kent bij één of 
meerdere onderdelen van de tenlastelegging en/of overtuigend tegenbewijs kent.  

Het kan voorkomen dat er niet nog minimaal één schuldscenario en één 
onschuldscenario overgebleven is. In dat geval is het maken van een vergelijking 
niet mogelijk. Als er in het geheel geen scenario’s meer over zijn die niet al weerlegd 
zijn, zal altijd vrijspraak moeten volgen, omdat er dan ook geen schuldscenario 
meer over is. Indien er nog wel minimaal één onschuldscenario over is, maar er 
geen schuldscenario’s meer zijn die niet al (gemotiveerd) weerlegd zijn, zal er ook 
altijd vrijspraak moeten volgen. Op het moment dat er nog minimaal één 
schuldscenario is, maar er geen onschuldscenario’s meer over zijn, zal het 
schuldscenario op zichzelf beoordeeld moeten worden zonder dat er een 
vergelijking aan te pas komt. Op de vraag hoe de rechter een dergelijk 
schuldscenario moet beoordelen, zal in paragraaf 6.3.2 een antwoord gegeven 
worden. Het voorgaande is ook uitgewerkt in een schema. Dit schema is 
opgenomen in paragraaf 6.3.4.  
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In de overige gevallen is er minimaal één schuldscenario en minimaal één 
onschuldscenario overgebleven en zal de rechter die scenario’s met elkaar moeten 
vergelijken (in de raadkamerfase). Om te kunnen beoordelen welk scenario het 
beste scenario is moet de rechter de volgende vragen beantwoorden:  

Op het moment dat er een vergelijking plaatsvindt, moeten de scenario’s 
beoordeeld worden aan de hand van vier vragen: 1. In hoeverre worden de 
observaties ondersteund door bewijs? 2. In hoeverre worden de observaties die 
argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs verklaard binnen het scenario? 3. In 
hoeverre is sprake van een intern coherent scenario? 4. In hoeverre is het scenario 
plausibel? 374 

Deze vragen zullen hieronder kort toegelicht worden, ondanks dat dit in eerdere 
hoofdstukken ook al aan bod is gekomen, zodat duidelijk is hoe de rechter deze 
vragen kan beantwoorden.  
 
Vraag 1 In hoeverre worden de observaties ondersteund door bewijs?  
 
Bij de beantwoording van bovenstaande vraag moet bekeken worden welke 
observaties omtrent gebeurtennissen er argumentatief kunnen worden afgeleid uit 
het beschikbare bewijs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van generalisaties van de 
vorm ‘als bewijs dan hypothese’. Een voorbeeld hiervan is ‘als een getuige P zegt, 
dan (doorgaans) P’. Doorgaans, omdat het de meest normale/gebruikelijke/meest 
waarschijnlijke verklaring is voor de verklaring van de getuige. Om die reden wordt 
in eerste instantie aangenomen dat de gebruikte generalisatie waar is en van 
toepassing is.  

 

 
374 Zie voor meer uitleg paragraaf 3.4.3 en paragraaf 3.5.  
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Figuur 64 

Echter, er kunnen uitzonderingen bestaan op de generalisatie die zorgen voor een 
alternatieve verklaring. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de getuige een reden heeft 
om te liegen en om die reden verklaart dat A het slachtoffer B heeft gestoken.  

Figuur 65 
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Er zal dus telkens kritisch gekeken moeten worden naar de vraag of er 
uitzonderingen zijn op de gebruikte generalisaties. Echter, zolang er geen (of te 
weinig) bewijs wordt gevonden voor een alternatieve verklaring is het 
gerechtvaardigd om de generalisatie te gebruiken. 

Vervolgens is het zaak om te kijken in hoeverre de observaties die volgen uit de 
niet-weerlegde bewijsargumenten verklaard worden door het scenario.  

 
Vraag 2 In hoeverre worden de observaties die argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs 
verklaard binnen het scenario? 

Een scenario is opgebouwd uit verschillende scenario-elementen. Deze scenario-
elementen worden met elkaar verbonden door het gebruik van causale 
generalisaties: A veroorzaakt B. Een voorbeeld van het gebruik van een dergelijke 
generalisatie is bijvoorbeeld: als B is gestoken door A met een mes (oorzaak) dan 
heeft B een wond (gevolg). De oorzaak en het gevolg kunnen ook gezien worden als 
twee elementen uit een scenario die gezamenlijk een scenario vormen. Dat scenario 
bestaat dan uit de volgende twee scenario-elementen: 1. A steekt B met een mes 2. 
B heeft een wond. Dit scenario ziet er schematisch weergegeven als volgt uit: 

 

Figuur 66 

Vervolgens moet bekeken worden of de observatie die volgt uit het bewijsargument 
verklaard wordt binnen het bovenstaande scenario. Hierboven hebben we de 
observatie ‘A steekt B met een mes’, argumentatief afgeleid uit de 
getuigenverklaring (zie figuur 65). Deze observatie wordt inderdaad verklaard 
binnen het scenario, hetgeen zorgt voor bevestiging van het scenario. Op dat 
moment wordt het bewijs gekoppeld aan het scenario en kan het scenario-element 
‘A steekt B met een mes’ worden aangemerkt als een geobserveerd scenario-
element. Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit: 
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Figuur 67 

Vraag 3 In hoeverre is het scenario intern coherent? 

Een scenario is intern coherent indien het compleet, gedetailleerd en consistent is. 
Compleet houdt in dat het scenario zoveel mogelijk elementen van een 
verhaalschema moet bevatten. Een voorbeeld van een verhaalschema is opgenomen 
in figuur 1. Een gedetailleerd scenario houdt in dat het scenario, los van de 
elementen die opgenomen zijn in het verhaalschema, zo min mogelijk 
verhaalsgaten moet kennen. Tot slot wordt met een consistent scenario bedoeld dat 
het scenario geen tegenstrijdigheden kent.375 

Vraag 4 In hoeverre is het scenario plausibel? 

Een plausibel scenario houdt in dat het scenario overeenkomt met onze algemene 
kennis over de wereld. Het scenario moet niet op voorhand onwaarschijnlijk zijn.376  

Het vergelijken van scenario’s.  

 
375 Zie paragraaf 3.2.3 voor meer uitleg.  
376 Zie paragraaf 3.2.3 voor meer uitleg. 
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Dat de observaties die volgen uit de bewijsargumenten verklaard kunnen worden 
binnen het ene scenario wil nog niet zeggen dat ze niet ook verklaard kunnen 
worden binnen een ander scenario. Om die reden moeten scenario’s met elkaar 
vergeleken worden. De rechter moet beoordelen welk scenario het beste is aan de 
hand van de antwoorden op de volgende vragen: 1. In hoeverre worden de 
observaties ondersteund door bewijs? 2. In hoeverre worden de observaties die 
argumentatief zijn afgeleid uit het bewijs verklaard binnen het scenario? 3. In 
hoeverre is sprake van een intern coherent scenario? 4. In hoeverre is het scenario 
plausibel? 377  

Indien het schuldscenario verkozen wordt tot het beste scenario, moet vervolgens 
nog beoordeeld worden of dat scenario ook bewezenverklaard kan worden. Bij het 
vergelijken van de scenario’s moet rekening gehouden worden met de 
onschuldpresumptie. Nederland gaat immers uit van het principe dat er bij gerede 
twijfel vrijspraak moet volgen. Het schuldscenario moet daarom veel 
waarschijnlijker zijn dan de onschuldscenario’s voordat overgegaan kan worden tot 
een bewezenverklaring. Is het schuldscenario iets slechter, even goed of iets beter 
dan een onschuldscenario dan zal er vrijspraak moeten volgen.  

Het kan voorkomen dat er geen ‘redelijke’ onschuldscenario’s zijn om een 
vergelijking mee te maken.378 In dat geval moet de rechter het schuldscenario/de 
schuldscenario’s beoordelen aan de hand van de vier vragen die hierboven 
genoemd zijn. Het verschil is dat de rechter geen rekening hoeft te houden/kan 
houden met de vraag of het bewijs ook onderscheid maakt tussen de scenario’s (dus 
of de feiten discrimineren). Hij moet het schuldscenario/de schuldscenario’s 
daarmee op zichzelf beoordelen.  

 

 

 
377 Zie voor meer uitleg paragraaf 3.4.3 en paragraaf 3.5.  
378 Als er alleen onschuldscenario’s zijn hoeven die scenario’s in principe niet beoordeeld te 
worden. Er zal in dat geval immers altijd overgegaan moeten worden tot een vrijspraak. In 
paragraaf 4.2.1 is uiteengezet wat verstaan wordt onder ‘redelijke’ scenario’s. 
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6.3 Motivering (legitimatiefase) 

6.3.1 Vergelijking opnemen in de motivering 
 
Er zijn vier situaties waarin de rechter in het geheel niet toekomt aan een 
vergelijking van scenario’s:379 
 

1. Het schuldscenario kent een gebrek aan bewijs bij één of meerdere 
onderdelen van de tenlastelegging.  

2. Het schuldscenario kan direct gefalsificeerd worden op grond van 
overtuigend bewijs. 

3.  Er is geen (redelijk) alternatief onschuldscenario om een vergelijking mee 
te maken. 

4.  Alle onschuldscenario’s zijn ‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘niet aannemelijk’ en/of 
‘ongeloofwaardig’, zodat een inhoudelijke weerlegging niet nodig is.380  

 
Mocht er volgens de rechter sprake zijn van één van de voorgaande situaties, dan 
zal hij idealiter wel moeten motiveren waarom hij dat oordeel is toegedaan.381  
 
In andere gevallen zal de rechter de scenario’s met elkaar moeten vergelijken. 
Idealiter wordt deze vergelijking ook opgenomen in de motivering, zodat deze 
controleerbaar is. Echter, het is voor een rechter praktisch gezien een onmogelijke 
taak om in alle zaken een vergelijking van scenario’s op te nemen in zijn motivering. 
Het voorstel is dat de vergelijking alleen opgenomen hoeft te worden in de 
motivering indien er sprake is van een bewezenverklaring en de zaak voldoet aan 
minimaal twee van de volgende criteria: 1. Een groot maatschappelijk belang of veel 
publieke belangstelling in de zaak. 2. Een complexe zaak. 3. Een (zeer) ernstige zaak 
en/of een (zeer) hoge straf.382 Overigens kan de rechter er vanzelfsprekend altijd 

 
379 Zie hoofdstuk 4 voor de verantwoording hiervan. 
380 Voor de vraag wanneer een scenario ‘zeer onwaarschijnlijk’, niet aannemelijk’ en/of 
‘ongeloofwaardig’ is, kan gebruik gemaakt worden van het schema in figuur 62.  
381 De Hoge Raad denkt daar overigens anders over. Zie hoofdstuk 4 voor meer uitleg op 
dat punt.  
382 Dat zijn minder harde eisen dan de methodologische eisen. Volgens de 
methodologische eisen moet er altijd een vergelijking plaatsvinden, voordat men kan 
bepalen welk alternatief het beste alternatief is.  
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voor kiezen om de vergelijking van scenario’s op te nemen in zijn motivering, ook 
indien het niet voldoet aan minimaal twee van de genoemde criteria en/of er geen 
sprake is van een bewezenverklaring.  
 
Indien de rechter de vergelijking van de scenario’s in de motivering opneemt/op 
moet nemen, kan hij (bij een bewezenverklaring) aan de hand van de vergelijking 
laten zien waarom hij het schuldscenario (veel) waarschijnlijker vindt dan het 
onschuldscenario. De rechter in zijn motivering ieder geval duidelijkheid moeten 
verschaffen over onderstaande vragen: 

▪ In hoeverre worden de observaties ondersteund door bewijs?  
▪ In hoeverre worden de observaties die argumentatief zijn afgeleid uit het 

bewijs verklaard binnen het scenario?  
▪ Zijn er discriminerende feiten?  
▪ Welk bewijs en hoeveel bewijs zorgt voor falsificatie van het schuldscenario 

en welk en hoeveel bewijs zorgt voor falsificatie van het onschuldscenario? 
Is meegenomen dat extra waarde gehecht moet worden aan de feiten die een 
onderscheid maken tussen de scenario’s? Indien er bewijs is dat zorgt voor 
falsificatie van het schuldscenario en er volgt een bewezenverklaring: 
waarom is dat bewijs van onderschikte betekenis? 

▪ Welke scenario-elementen in het schuldscenario kennen een bewijsgat en 
welke scenario-elementen in het onschuldscenario kennen een bewijsgat? 
Indien er scenario-elementen zijn die niet worden ondersteund door bewijs 
(en dus een bewijsgat kennen) en er volgt een bewezenverklaring: waarom 
is dat bewijsgat van ondergeschikte betekenis? 

▪ In hoeverre zijn de scenario’s intern coherent (compleet, gedetailleerd, 
consistent)?  

▪ In hoeverre zijn de scenario’s plausibel? 
▪ Zijn er pogingen tot falsificatie gedaan?  

Indien de rechter oordeelt dat er vrijspraak volgt, dan zal hij moeten motiveren 
waarom er sprake is van gerede twijfel over de schuld van verdachte. Daarbij kan 
hij eventueel de vergelijking van de scenario’s opnemen om zijn oordeel te 
verhelderen.  
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6.3.2 Vergelijking niet opnemen in de motivering 
 
Voldoet de zaak niet aan minimaal twee van de in de voorgaande subparagraaf 
genoemde criteria, dan is het opnemen van de vergelijking in de motivering van 
minder groot belang. In dat geval heeft de rechter in de raadkamer wel een 
vergelijking gemaakt tussen de scenario’s, maar hoeft hij de uitwerking hiervan niet 
op te nemen in de uitspraak. Het kan ook voorkomen dat de rechter bij de 
beoordeling van de scenario’s geen vergelijking heeft kunnen maken, omdat er niet 
nog minimaal één schuldscenario en minimaal één onschuldscenario over was. De 
rechter zal ook dan moeten beantwoorden in hoeverre de observaties die volgen uit 
de niet-weerlegde bewijsargumenten verklaard worden binnen het scenario en in 
hoeverre het scenario intern coherent en plausibel is. Aan de hand van het antwoord 
op deze vragen moet de rechter laten zien waarom hij tot een bewezenverklaring of 
vrijspraak is gekomen. Discriminerende feiten zullen in dat geval dus geen rol 
spelen bij de motivering. Dat betekent dat de rechter in zijn motivering in ieder 
geval duidelijkheid zou moeten verschaffen over de onderstaande vragen: 
 
▪ In hoeverre worden de observaties ondersteund door bewijs?  
▪ In hoeverre worden de observaties die argumentatief zijn afgeleid uit het 

bewijs verklaard binnen het scenario?  
▪ Welk bewijs en hoeveel bewijs zorgt voor falsificatie van het scenario? 

Indien er bewijs is dat zorgt voor falsificatie van het schuldscenario en er 
volgt een bewezenverklaring: waarom is dat bewijs van onderschikte 
betekenis? 

▪ Welke scenario-elementen in het scenario kennen een bewijsgat? Indien er 
scenario-elementen in het schuldscenario zijn die niet ondersteund worden 
door bewijs, en er volgt een bewezenverklaring: waarom is dat bewijsgat 
van ondergeschikte betekenis? 

▪ In hoeverre is het scenario intern coherent (compleet, gedetailleerd, 
consistent)?  

▪ In hoeverre is het scenario plausibel? 
▪ Zijn er pogingen tot falsificatie gedaan?  

Een vrijspraak hoeft minder uitvoerig onderbouwd te worden dan een 
bewezenverklaring, maar de rechter zou wel moeten motiveren waarom hij van 
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oordeel is dat er sprake is van (gerede) twijfel. De rechter kan eventueel gebruik 
maken van de antwoorden op de bovenstaande vragen, maar dat is niet 
noodzakelijk. 

6.3.3 Opname bewijsmiddelen bij bewezenverklaring 
 
Bij het opnemen van de bewijsmiddelen bij een bewezenverklaring kan de rechter 
de onderstaande vragen gebruiken als een checklist:  
  
▪ Zijn de (relevante) bewijsmiddelen opgenomen? En steunt de 

bewezenverklaring op de inhoud van de in het vonnis opgenomen 
bewijsmiddelen?383 

▪ Als de bewijsmiddelen worden weergegeven in voetnoten, blijkt hieruit dan 
de wettigheid van de gebruikte bewijsmiddelen en wordt de vindplaats 
duidelijk en nauwkeurig aangeduid?384 

▪ Zijn de genoemde redengevende feiten en omstandigheden ook 
daadwerkelijk in wettige bewijsmiddelen terug te vinden en zijn de 
verklaringen niet gedenatureerd?385 

▪ Worden in de voetnoten alleen die bewijsmiddelen en delen uit 
bewijsmiddelen vermeld die redengevende feiten en omstandigheden 
bevatten?386 

▪ Is bij de proces-verbalen vermeld dat het op ambtseed opgemaakt is en, 
waar nodig, of er sprake is van een origineel of een al dan niet gewaarmerkt 
afschrift, en of het gaat om eigen bevindingen van de verbalisant of niet?387 

6.3.4 Schema bij de motivering 
 

 
383 Artikel 359 lid 3 Sv. 
384 Hoge Raad, 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0425 overweging 5.5.2. De 
bewijsmiddelen mogen, net zoals bij Promis, weergegeven worden in de voetnoten. 
Hieruit moet de wettigheid van de gebruikte bewijsmiddelen blijken (Hoge Raad, 15 mei 
2007, ECLI:NL:2007:BA0425 overweging 5.5.2) en de vindplaats moet duidelijk en zo 
nauwkeurig mogelijk worden aangeduid.  
385 Zie Best Practice De verdieping 2009, p. 28 en 29. 
386 Hoge Raad, 23 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA851 en zie Best Practice 2009, p. 28 en 
29.  
387 Zie Best Practice De verdieping 2009, p. 28 en 29. 
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Het schema hieronder kan de rechter behulpzaam zijn bij de vraag welke stappen 
hij dient te zetten.388 Het scenario (een schuldscenario dan wel een 
onschuldscenario) is daarbij het uitgangspunt. In het schema wordt aangegeven 
wat de rechter moet doen indien hij eenmaal een scenario voor ogen heeft. 

 
388 De verantwoording van het schema is te lezen in hoofdstuk 4.  
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Figuur 68 
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6.4 Motiveringsmodel voor de rechter 
 
Het motiveringsmodel dat in deze paragraaf centraal staat, kan de rechter helpen 
bij het uitwerken van de bewijsbeslissing in het vonnis of arrest. Er zijn enkele 
punten waarbij het positieve recht op gespannen voet staat met de rationele 
inzichten. Zo hoeven bij een vrijspraak de feiten en omstandigheden in een zaak 
volgens de wet niet te worden onderbouwd met bewijsmiddelen. Ook hoeft het 
verwerpen van betrouwbaarheidsverweren en rechtmatigheidsverweren niet 
ondersteund te worden door bewijsmiddelen. Rationeel gezien is het echter niet 
wenselijk om alleen het bewijs op te nemen van de feiten en omstandigheden die 
de bewezenverklaring ondersteunen. Ook een vrijspraak zou (indien mogelijk) 
zoveel mogelijk onderbouwd moeten worden met bewijs. Om te voorkomen dat 
een uitspraak vatbaar is voor vernietiging heb ik ervoor gekozen om in de twee 
zojuist genoemde voorbeelden de aansluiting bij het positieve recht voorrang te 
geven ten opzichte van de rationele vereisten. Hoewel er telkens aansluiting 
gezocht wordt bij het positieve recht, wordt er soms wel meer verwacht dan 
noodzakelijk is volgens het recht. Er wordt echter nooit minder verwacht dan 
juridisch gezien vereist is.  
 
In het model wordt de rechter soms expliciet doorverwezen naar een volgend punt. 
In dat geval kan de rechter sommige punten in het model overslaan, omdat deze 
niet van toepassing zijn. Als er geen doorverwijzing is, wordt de rechter geacht door 
te gaan met het volgende punt in het model. Af en toe wordt er in het 
motiveringsmodel verwezen naar de voetnoot. Deze voetnoten, inclusief de 
schema’s waarnaar verwezen wordt, maken onderdeel uit van het 
motiveringsmodel. Tot slot is dit motiveringsmodel in paragraaf 6.5 uitgewerkt in 
een stroomdiagram.   
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Het motiveringsmodel  

 

1. De tenlastelegging 
……………………………………………………………………………… 
 
2. De voorvragen (artikel 348 jo 349 Sv)389 
 

- Is de dagvaarding geldig 
    …... 
- Is de rechter bevoegd? 
    …… 
- Is de officier van justitie ontvankelijk in zijn vervolging? 
   …… 
- Zijn er redenen tot schorsing van de vervolging? 
    ...... 
 
3. Bewijsoverwegingen 
 
3.1 De onbetwiste feiten 
……………………………………………………………………………… 
 
3.2 Standpunt van het Openbaar Ministerie (inclusief eis) 
……………………………………………………………………………… 
 
3.3 Standpunt van de verdediging  
……………………………………………………………………………… 
 

 
389 Als er een preliminair verweer gevoerd is, dan moet de rechter daar meteen over 
beslissen en doet hij gelijk al (aan het begin van het onderzoek ter terechtzitting) uitspraak 
over het gevoerde verweer. Het antwoord hierop hoeft niet opgenomen te worden in de 
motivering. Bij een formele einduitspraak moet de rechter deze uitspraak opnemen in zijn 
vonnis, zie artikel 358 lid 1 Sv jo. 349 lid 1 Sv. De rest van het model hoeft niet meer 
gevolgd te worden, de uitspraak eindigt hier. 
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3.4. De scenario’s:390 
 

- Schuldscenario’s ingebracht door het OM  
……………………………………………………………………… 
- Schuldscenario’s ingebracht door de verdediging 
……………………………………………………………………… 
- Schuldscenario’s ingebracht door de rechter 
……………………………………………………………………… 
- Onschuldscenario’s ingebracht door het OM 
……………………………………………………………………… 
- Onschuldscenario’s ingebracht door de verdediging 
……………………………………………………………………… 
- Onschuldscenario’s ingebracht door de rechter 
……………………………………………………………………… 

 
3.5 De uitdrukkelijk onderbouwde standpunten die geen (redelijk) alternatief scenario 
opleveren391 
……………………………………………………………………………… 
 
3.6 Nadere overwegingen over het bewijs 
……………………………………………………………………………… 
 
3.7 Kan het scenario direct afgewezen worden omdat er sprake is van een van de 
onderstaande situaties?  
(Zo nee, ga door met 3.8). 
 
Het schuldscenario kent een gebrek aan bewijs bij één of meerdere onderdelen van 
de tenlastelegging → de rechter dient te motiveren waarom er sprake is van een 
gebrek aan bewijs. 
……………………………………………………………………………… 

 
390 Er moet rekening gehouden worden met het feit dat de schuldscenario’s binnen de 
tenlastelegging zullen moeten passen.  
391 Dat zijn standpunten met argumenten geschraagd, voorzien van een ondubbelzinnige 
conclusie en ten overstaan van de feitenrechter naar voren gebracht. Indien het standpunt 
tevens een scenario oplevert is het reeds ingebracht onder 3.4. 
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Het schuldscenario kan direct weerlegd worden op grond van (zeer) overtuigend 
bewijs → de rechter dient te motiveren waarom er sprake is van (zeer) overtuigend 
bewijs en waarom dat bewijs betrouwbaar geacht wordt. 
……………………………………………………………………………… 
 
Het onschuldscenario is zeer onwaarschijnlijk, niet aannemelijk en/of 
ongeloofwaardig, waardoor een inhoudelijke weerlegging niet nodig is → de 
rechter dient te motiveren waarom het scenario zeer onwaarschijnlijk, niet 
aannemelijk en/of ongeloofwaardig is.392  
……………………………………………………………………………… 
 
3.8 Zijn er nog scenario’s om een vergelijking tussen de scenario’s te kunnen maken?  
Zo ja, ga door met 3.9 
Zo nee, dan zijn er drie mogelijkheden: 
Er zijn in het geheel geen (redelijke) scenario’s meer over die niet al (gemotiveerd) 
weerlegd zijn → De rechter moet overgaan tot een vrijspraak en motiveren waarom 
hij van oordeel is dat er in het geheel geen (redelijke) scenario’s meer zijn die niet al 
(gemotiveerd) weerlegd zijn. Ga door met 3.13. 
…………………………………………………………………………… 
 
Er is nog minimaal één (redelijk) onschuldscenario over maar er zijn geen 
schuldscenario’s meer over die niet al (gemotiveerd) weerlegd zijn → de rechter 
moet overgaan tot een vrijspraak en motiveren waarom hij van oordeel is dat er 
geen schuldscenario’s meer over zijn die niet al (gemotiveerd) weerlegd zijn. Ga door 
met 3.13. 
…………………………………………………………………………… 
 
Er is minimaal één schuldscenario over maar er zijn geen (redelijke) 
onschuldscenario’s meer over die niet al weerlegd zijn → Het schuldscenario zal 
beoordeeld moeten worden zonder dat er een vergelijking tussen de scenario’s 
gemaakt kan worden en de rechter moet uitleggen waarom er overgegaan wordt 
tot een vrijspraak of een bewezenverklaring. Ga door met 3.13. 

 
392 Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het schema zoals in figuur 62. 
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……………………………………………………………………………… 
 
3.9 Is er sprake van een bewezenverklaring en voldoet de zaak aan minimaal twee van de 
volgende criteria: 1. Een groot maatschappelijk belang of veel publieke belangstelling in de 
zaak. 2. Een complexe zaak. 3. Een (zeer) ernstige zaak en/of een (zeer) hoge straf? 
Zo ja, ga door met 3.12. 
Zo nee, ga door met 3.10. 
 
 Keuze rechter om vergelijking wel of niet op te nemen 
 
Indien de rechter ervoor kiest om de vergelijking van scenario’s toch op te nemen 
in de motivering; ga door met 3.12.  
Indien de rechter ervoor kiest om de vergelijking niet op te nemen in de motivering, 
dan dient hij te motiveren waarom hij van oordeel is dat niet voldaan is aan 
minimaal twee van de criteria zoals genoemd onder 3.9. Ga door met 3.11.  
 
3.11 De rechter dient te motiveren waarom hij wel of niet overtuigd is van de schuld van de 
verdachte. De uitwerking van de vergelijking van de scenario’s hoeft niet opgenomen te 
worden in de motivering.393  
Ga door met 3.13.  
……………………………………………………………………………… 
 
3.12 De rechter dient te motiveren waarom hij wel of niet overtuigd is van de schuld van de 
verdachte.   De vergelijking tussen de scenario’s dient opgenomen te worden in de 
motivering.394  
……………………………………………………………………………… 
 
3.13 Uitdrukkelijk onderbouwde standpunten waarop nog niet gereageerd is 
……………………………………………………………………………… 
 
3.14 Nadere toelichting 

 
393 Zie 6.3.2 voor de punten waarover de rechter in ieder geval verduidelijking over zou 
moeten geven.   
394 Zie 6.3.1 voor de punten waarover de rechter in ieder geval verduidelijking zou moeten 
geven.  
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Als de rechter gebruik maakt van een bewijsconstructie waarin het zwijgen dan wel 
het liegen van de verdachte voor het bewijs gebezigd wordt of waarin hij gebruik 
maakt van schakelbewijs, dan is een nadere toelichting vereist. 
……………………………………………………………………………… 
 
4. De beslissing (bewezenverklaring of vrijspraak) 
……………………………………………………………………………… 
 
Opname van de bewijsmiddelen395 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
395 De bewijsmiddelen mogen, net zoals bij Promis, weergegeven worden in de voetnoten. 
Hieruit moet de wettigheid van de gebruikte bewijsmiddelen blijken en de vindplaats moet 
duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk worden aangeduid. Het is van belang dat de in de 
verhalende omschrijving van de bewijsmiddelen genoemde redengevende feiten en 
omstandigheden ook daadwerkelijk in wettige bewijsmiddelen zijn terug te vinden en dat 
verklaringen niet zijn gedenatureerd. Daarnaast is het belangrijk dat in de voetnoten alleen 
die bewijsmiddelen en delen uit bewijsmiddelen worden vermeld die redengevende feiten 
en omstandigheden bevatten. Bij de proces-verbalen moet vermeld worden dat het proces-
verbaal op ambtseed opgemaakt is en, waar nodig, of er sprake is van een origineel of een 
al dan niet gewaarmerkt afschrift, en of het gaat om eigen bevindingen van de verbalisant 
of niet. 



246   |   Hoofdstuk 6
 
 

 

6.5 Stroomdiagram motiveringsmodel     

 

Figuur 69 
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6.6 Conclusie 
 

In dit hoofdstuk is het motiveringsmodel voor bewijsbeslissingen in strafzaken 
gepresenteerd. Samen met de toelichting kan het model de rechter helpen bij het 
verbeteren van de motivering van zijn bewijsbeslissing. Soms wordt er bijvoorbeeld 
onvoldoende aandacht besteed aan mogelijk tegenbewijs en mogelijke alternatieve 
verklaringen. Door het motiveringsmodel toe te passen maakt de rechter gebruik 
van inzichten omtrent rationeel bewijzen. Het gebruik van die inzichten zorgt er 
onder meer voor dat niet alleen gekeken wordt naar bewijs dat zorgt voor 
ondersteuning van de tenlastelegging (verificatie), maar ook naar tegenbewijs en 
alternatieve verklaringen voor het bewijs. Hiervoor is het (meestal) noodzakelijk 
om alternatieve scenario’s op te stellen en die paarsgewijs te vergelijken met het 
schuldscenario. De rechter wordt hierdoor geholpen bij het redeneren en oordelen 
over de feiten in een strafzaak. Het motiveringsmodel kan de rechter vervolgens 
helpen om dat proces gestructureerd, en met aandacht voor de drie functies van de 
motivering, weer te geven in zijn uitspraak.396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
396 De drie functies van motivering zijn de explicatiefunctie, de controlefunctie en de 
inscherpingsfunctie. Zie paragraaf 1.2 voor meer uitleg over de functies van de motivering.  
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Hoofdstuk 7 Conclusie  

Zoals in het eerste hoofdstuk uiteen is gezet, is het doel van dit onderzoek het 
ontwikkelen van een motiveringsmodel dat ervoor moet zorgen dat de rechter 
geholpen wordt bij het nemen van de bewijsbeslissing, dat wil zeggen, bij de vraag 
of hetgeen ten laste is gelegd wel of niet bewezenverklaard kan worden. Er is in 
Nederland steeds meer belangstelling voor redeneren over bewijs met behulp van 
inzichten omtrent rationeel bewijzen. Die belangstelling is mede ontstaan door een 
aantal rechterlijke dwalingen, zoals de Schiedammer Parkmoord. De interesse 
begon (met name) vanuit de hoek van rechtspsychologen, maar ondertussen is er 
ook steeds meer interesse vanuit de juridische wereld zelf. Het is de bedoeling dat 
het motiveringsmodel gebruik maakt van de moderne inzichten omtrent rationeel 
bewijzen en tegelijkertijd aansluit bij de huidige rechtspraktijk. Deze 
wetenschappelijke inzichten moeten er op hun beurt voor zorgen dat de kans op 
fouten bij het vaststellen van de feiten bij de bewijsbeslissing kleiner wordt.  
 

7.1 Beantwoording van de onderzoeksvraag 
 
De centrale onderzoeksvraag die onderzocht is luidt als volgt: 
 
Is het mogelijk om een motiveringsmodel te ontwikkelen voor rechters in 
Nederland dat: 1. gebruik maakt van een rationeel model van bewijzen 2. praktisch 
hanteerbaar is voor rechters en 3. recht doet aan de (drie) functies van de 
motivering?  
 
Het antwoord op de onderzoeksvraag is gegeven in hoofdstuk 6 van deze 
dissertatie, waarin het motiveringsmodel uiteengezet is. Om uit te kunnen leggen 
hoe dit model voldoet aan de drie eisen die voortvloeien uit de onderzoeksvraag, 
wordt eerst een samenvatting gegeven van de voornaamste bevindingen van deze 
dissertatie. 
  
Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag ben ik uitgegaan van bestaande 
theorieën over rationeel bewijzen. De theorieën die deel uitmaakten van het 
onderzoek zijn de verhaalsbenadering, de argumentatieve benadering en de 
hybride benadering, die de verhaalsbenadering en de argumentatieve benadering 
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combineert. De inzichten die voortvloeien uit deze rationele theorieën kunnen de 
rechter helpen bij het nemen van de bewijsbeslissing. De inzichten moeten er 
namelijk voor zorgen dat de rechter beschermd wordt tegen valkuilen in het 
denken. In hoofdstuk 3 zijn de drie benaderingen uiteengezet en is bekeken welke 
benadering het meest geschikt is om te dienen als uitgangspunt voor het 
motiveringsmodel. Daarbij werd duidelijk dat er in elk geval gekozen moet worden 
voor een benadering waarin het opstellen en vergelijken van scenario’s een rol 
speelt. Er is namelijk een overkoepelend verhaal nodig om de relatie tussen 
gebeurtenissen te leggen en het bewijs te kunnen plaatsen in een context. Bovendien 
sluit het redeneren met scenario’s aan bij hoe mensen daadwerkelijk redeneren 
wanneer zij geconfronteerd worden met veel bewijs.397 Aangezien de 
argumentatieve benadering geen gebruik maakt van scenario’s, betekent dit dat er 
een keuze gemaakt moest worden tussen de verhaalsbenadering en de hybride 
benadering. Vooropgesteld kan worden dat beide benaderingen deugdelijk zijn en 
ook geschikt zijn om gebruikt te worden voor een motiveringsmodel voor rechters 
in strafzaken. Echter, na het afwegen van de voor- en nadelen van beide 
benaderingen lijkt de hybride benadering toch meer geschikt. Het verschil tussen 
beide benaderingen zit hem met name in de richting van redeneren. Bij de 
verhaalsbenadering wordt geredeneerd van scenario naar bewijs, terwijl er bij de 
hybride benadering geredeneerd wordt van bewijs naar scenario. Er is onderzoek 
dat suggereert dat mensen het in het algemeen gemakkelijker vinden om te 
redeneren van bewijs(bron) naar scenario. Het voorgaande heeft de doorslag 
gegeven om de hybride benadering te gebruiken als uitgangspunt van het 
motiveringsmodel. 
 
Er bestaat reeds een motiveringsmodel binnen de rechtspraak, namelijk het 
motiveringsmodel Promis. In deze dissertatie is onderzocht in hoeverre Promis 
gebruik maakt van de rationele inzichten bij bewijzen. Daarbij kwam naar voren dat 
Promis daar nauwelijks aandacht aan besteedt. Om die reden is gekozen voor het 
ontwikkelen van een nieuw motiveringsmodel. Dit model is uitgewerkt in 
hoofdstuk 6 en is zodanig opgebouwd dat de rechter stap voor stap geholpen wordt 
bij het motiveren van de bewijsbeslissing. De theoretische inzichten omtrent 
rationeel bewijzen zijn vertaald naar de praktijk. Daarbij is de keuze gemaakt om 

 
397 Pennington & Hastie 1993.  
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de verantwoording van de gemaakte keuzes in het motiveringsmodel niet 
(nogmaals) op te nemen in het model zelf. Die verantwoording is immers al te 
vinden in de voorafgaande hoofdstukken. Het instrument (het motiveringsmodel) 
moet dienend zijn aan de situatie in de Nederlandse rechtspraktijk en daarvoor is 
het onnodig (en het maakt het nodeloos gecompliceerd) om de theoretische 
verantwoording te verwerken in het model. De rechter hoeft zich daardoor ‘slechts’ 
te concentreren op het toepassen van het model op de voorhanden zijnde strafzaak 
en hoeft de vertaling van de theorie naar de praktijk zelf niet meer te maken.  
 
Door het motiveringsmodel toe te passen legt de rechter uit hoe hij tot zijn oordeel 
gekomen is. Het model stimuleert de rechter om duidelijk te maken hoe en waarom 
hij tot bepaalde beslissingen is gekomen. Zo moet de rechter bij een 
bewezenverklaring bijvoorbeeld motiveren waarom bepaalde alternatieve 
scenario’s terzijde geschoven zijn dan wel (veel) minder waarschijnlijk zijn dan het 
bewezenverklaarde schuldscenario. Er moet worden opgemerkt dat er slechts 
sprake van verplichting vanuit wetenschappelijk/theoretisch oogpunt, nu de 
rechter juridisch gezien niet verplicht is om het model te gebruiken. Het 
motiveringsmodel is bedoeld als een hulpmiddel voor de rechter bij het 
structureren en beoordelen van het bewijs en de scenario’s. Bij de beoordeling van 
de vraag welk scenario het meest waarschijnlijk is, wordt gebruik gemaakt van 
zowel verificatie als falsificatie om de kans op een tunnelvisie te verkleinen. Door 
het opstellen en vergelijken van verschillende scenario’s moet onder meer 
voorkomen worden dat een scenario dat de observaties die volgen uit de niet-
weerlegde bewijsargumenten ook verklaart over het hoofd gezien wordt. Hoewel 
de vergelijking van scenario’s vanuit wetenschappelijk oogpunt altijd opgenomen 
zou moeten worden in de motivering, is dat voor de rechter praktisch gezien 
onmogelijk. Om aan te sluiten bij de praktijk is er dan ook een voorstel gedaan in 
welke gevallen de vergelijking van de scenario’s in ieder geval opgenomen zou 
‘moeten’ worden in de motivering.  
 
Het uitleggen van de gemaakte beslissing met behulp van de hybride benadering 
zorgt ervoor dat de beslissing voor de betrokken partijen, de rechters in hoger 
beroep en cassatie, rechters die niet bij de zaak betrokken zijn, praktijkjuristen, 
(rechts)wetenschappers, deskundigen en ook andere geïnteresseerden 
controleerbaar is. Doordat de rechter bepaalde stappen moet doorlopen wordt 
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immers duidelijk op welke (rationele) gronden hij zijn beslissing gestoeld heeft en 
is te zien waarom hij al dan niet tot een bewezenverklaring is gekomen. Een 
onduidelijke onderbouwing van de bewijsbeslissing kan hierdoor voorkomen 
worden. Daarnaast controleert de rechter hierdoor zichzelf en kan hij zijn 
motivering inscherpen indien nodig. Zo kan hij bijvoorbeeld ontdekken dat er een 
fout zit in zijn redenering of zelfs dat hij zijn beslissing wellicht moet heroverwegen 
omdat hij deze niet rond kan krijgen.   
 
Dit onderzoek heeft hiermee voorzien in de behoefte om de huidige inzichten over 
rationeel bewijzen te vertalen naar een motiveringsmodel waarin de rechter 
concrete handvatten worden geboden bij het motiveren van de bewijsbeslissing. 
Met de uitwerking van het motiveringsmodel in hoofdstuk 6 is de centrale vraag 
van deze dissertatie beantwoord: het is mogelijk gebleken een motiveringsmodel te 
ontwikkelen dat gebruik maakt van inzichten omtrent rationeel bewijzen, dat 
praktisch hanteerbaar is en dat recht doet aan de drie functies (de explicatie-, 
controle- en inscherpingsfunctie) van de motivering.    
 

7.2 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor nader onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een motiveringsmodel dat de 
rechter handvatten geeft bij het motiveren van zijn bewijsbeslissing op grond van 
de inzichten omtrent rationeel bewijzen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
drie theorieën omtrent rationeel bewijzen. Echter, er is nog een vierde methode die 
niet besproken is maar die wel een belangrijke rol speelt in de discussie over 
bewijzen in strafzaken, namelijk de Bayesiaanse methode.398 Zoals al besproken is 
in hoofdstuk 3, is deze methode lastig bruikbaar voor personen zonder kennis van 
de waarschijnlijkheidsleer en niet geschikt om te kunnen dienen als een 
betrouwbare methode om een gehele (complexe) strafzaak te analyseren.  
Nu dit onderzoek gericht is op het ontwikkelen van een motiveringsmodel dat op 
dit moment al gebruikt kan worden in de praktijk, heb ik ervoor gekozen om de 
Bayesiaanse methode onbesproken te laten. Velen betwijfelen immers of de 

 
398 Zie bijvoorbeeld Berger & Aben 2010a, p.  52-56, Berger & Abend 2010b p. 86-90, Berger 
& Aben 2010c, p. 159-165, Van Koppen 2011, Sjerps & Berger 2011, p. 1-8, Prakken & 
Meester 2017, p. 185-197 en Mackor, Jellema & Van Koppen 2021. 
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Bayesiaanse methode geschikt is voor het modelleren van een gehele (complexe) 
rechtszaak. 399 Echter, dat neemt niet weg dat de discussie over het gebruik van de 
Bayesiaanse methode in complexe strafzaken in opmars is en de Bayesiaanse 
methode een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. De Bayesiaanse methode 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gedeelten van een strafzaak te analyseren en 
om (statistische) denkfouten te voorkomen. Het voorgaande is dan ook een reden 
om verder onderzoek te doen naar de Bayesiaanse methode. Daarbij moet ook 
aandacht besteed worden aan de wijze waarop juristen de kansoordelen 
interpreteren en de wijze waarop deskundigen de kansoordelen presenteren. 
Onderzoek wijst namelijk uit dat juristen de door forensisch gepresenteerde 
kansoordelen vaak verkeerd interpreteren.400  
 
Ook bij de inrichting van het bewijsstelsel, met bewijsminima waar eenvoudig aan 
voldaan kan worden en een summiere motiveringsplicht, is gekozen voor de minst 
ingrijpende oplossing om aan te kunnen sluiten bij de praktijk. Indien het 
motiveringsmodel pas gebruikt kan worden nadat er sprake is van een 
wetswijziging, dan is het motiveringsmodel meer een theoretische mogelijkheid 
dan een model dat daadwerkelijk gebruikt kan worden in de praktijk. Het 
voorgaande betekent niet dat het niet zinvol is om onderzoek te doen naar 
mogelijke aanpassingen van de motiveringsplichten en de bewijsminima, zodat de 
rechterlijke overtuiging een minder grote rol speelt. Daar zou het project 
‘Modernisering strafvordering’ en het in dat kader ingediende voorstel tot wijziging 
van het huidige artikel 338 Sv ook in meegenomen kunnen worden.401   
 
Bij het ontwikkelen van het motiveringsmodel is uitgegaan van de veronderstelling 
dat de kans op fouten, en daarmee de kans op een rechterlijke dwaling, verkleind 
wordt indien de rechter gebruik maakt van een rationele theorie in zijn motivering. 
Of die veronderstelling juist is, zal nog empirisch getoetst moeten worden. 
Verder is het motiveringsmodel niet daadwerkelijk getoetst in de praktijk. Het is 
zinvol om door middel van empirisch onderzoek te toetsen wat de ervaring is van 
rechters bij het gebruik van het motiveringsmodel. Daarnaast is het ook interessant 

 
399 Zie paragraaf 3.1.  
400 Zie bijvoorbeeld De Keijser e.a. 2009. Zie ook paragraaf 3.1. 
401 Zie hoofdstuk 2 voor meer uitleg over dit wetsvoorstel.  
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om te toetsen wat de ervaringen zijn van andere procesdeelnemers t met de 
motiveringen die zijn uitgewerkt met behulp van het motiveringsmodel.  

Ook zouden er casestudies gedaan kunnen worden om te kunnen beoordelen of het 
motiveringsmodel zoals het gepresenteerd is in hoofdstuk 6 een toegevoegde 
waarde heeft ten opzichte van de wijze waarop er op dit moment gemotiveerd 
wordt. Er zou bijvoorbeeld een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen een 
motivering die is opgesteld volgens het Promis-model en een motivering die is 
opgesteld volgens het motiveringsmodel zoals in hoofdstuk 6. Om er daadwerkelijk 
conclusies aan te kunnen verbinden is het raadzaam om meerdere casestudies te 
doen, nu het model van Promis erg globaal is opgesteld en er grote verschillen zitten 
tussen de verschillende Promis-uitspraken.  

In het kader van efficiëntie, praktische hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 
kan onderzocht worden of er een tekstverwerkingsmodel ontwikkeld kan worden 
voor het opstellen van de motivering. De rechter moet zijn motivering 
vanzelfsprekend zelf opschrijven nu de motivering per zaak zal verschillen, maar 
de onderliggende stappen zouden verwerkt kunnen worden in een beslisboom, 
zodat de rechter door het programma wordt doorverwezen naar de juiste stap. 
Zoals te zien is in het stroomdiagram (paragraaf 6.5) heeft de rechter regelmatig 
meerdere keuzes en is de vervolgstap afhankelijk van de gemaakte keuze. Een 
programma dat ervoor zorgt dat de rechter ‘automatisch’ bij de juiste stap terecht 
komt, zal de toepassing van het model kunnen vereenvoudigen. 

Het motiveringsmodel, waar de hybride theorie omtrent rationeel bewijzen aan ten 
grondslag ligt, heeft gezorgd voor een vertaling van theorie naar praktijk. Deze 
vertaling heeft betrekking op de legitimatiefase. De onderzoeksfase en de 
raadkamerfase zijn zijdelings aan bod gekomen, maar de nadruk heeft vooral op de 
legitimatiefase gelegen. In de toekomst zou ook onderzocht kunnen worden welke 
rol het model zou kunnen spelen tijdens de raadkamerfase. Er zou een koppeling 
gemaakt kunnen worden tussen hetgeen juridisch verwacht wordt van de rechter 
en hetgeen van hem verwacht wordt op grond van rationeel bewijzen. Hetzelfde 
geldt voor de vraag wat er van de rechter verwacht wordt in de onderzoeksfase op 
het gebied van rationeel bewijzen (binnen de juridische grenzen). Er zou 
bijvoorbeeld per fase een handleiding gemaakt kunnen worden, zodat de rechter 
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per fase weet wat er van hem verwacht wordt en hij concrete handvatten aangereikt 
krijgt.    
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Samenvatting 

1. Inleiding 

Controversiële zaken als de Schiedammer Parkmoord, Lucia de Berk en de 
Puttense moordzaak hebben laten zien dat er bij bewijsbeslissingen in 
strafzaken veel mis kan gaan. Bij de bewijsbeslissing moet de rechter feiten 
vaststellen en aan de hand van die feiten beoordelen of de verdachte het ten 
laste gelegde feit heeft begaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen onbewust 
waarnemings-, beoordelings- en redeneerfouten maken. Een voorbeeld van 
een dergelijke fout is tunnelvisie.  

Er zijn steeds meer mensen, zowel in de wetenschap als in de rechtspraktijk, 
met de opvatting dat de bewijsbeslissing in strafzaken in overeenstemming 
moet zijn met de wetenschappelijke inzichten over bewijzen. Er bestaan 
theorieën over rationele manieren van bewijzen die specifiek betrekking 
hebben op bewijzen in strafzaken, namelijk: de verhaalsbenadering, de 
argumentatieve benadering, de hybride benadering en de benadering die 
gebruik maakt van de Bayesiaanse kansrekening. Echter, de benaderingen 
zijn niet zodanig uitgewerkt dat de rechter deze rechtstreeks kan toepassen 
in concrete zaken. 

De rechterlijke overtuiging kan een grote rol spelen bij de bewijsbeslissing. 
De bewijsminima en de motiveringsplichten voor de rechter zijn summier, 
waardoor de rechter veel vrijheid heeft bij de bewijsbeslissing. Vanuit de 
rechtspraak is steeds meer aandacht voor het belang van het motiveren van 
de beslissing van de rechter in strafzaken, maar er zijn geen regels die 
aangeven hoe de rechter de overtuiging moet verantwoorden in zijn 
motivering. Hierdoor heeft de rechter een grote oordeelsvrijheid en wordt 
niet per se recht gedaan aan de drie functies van de motivering: de 
explicatiefunctie, de controlefunctie en de inscherpingsfunctie. De 
explicatiefunctie houdt in dat de beslissing inzichtelijk is voor zowel 
betrokkenen als derden omdat uit de motivering duidelijk wordt op welke 
gronden de rechter tot die beslissing is gekomen. De controlefunctie houdt 
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in dat de inhoud van de uitspraak gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld 
door de betrokken partijen, de rechters in hoger beroep en cassatie, rechters 
die niet bij de zaak betrokken zijn (collegiale toetsing), praktijkjuristen, 
(rechts)wetenschappers, deskundigen en andere geïnteresseerden. De 
inscherpingsfunctie houdt in dat de rechter gedwongen wordt stil te staan 
bij de redenen die leiden tot de beslissing. Hij moet laten blijken dat hij 
zelfstandig tot een beslissing is gekomen en dat zijn oordeel steunt op 
argumenten die zijn beslissing kunnen dragen. Door die functie controleert 
de rechter zichzelf en scherpt hij zijn motivering in. 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: is het mogelijk 
om een motiveringsmodel te ontwikkelen voor de Nederlandse strafrechter 
dat: 

1. gebruik maakt van één of meer modellen van rationeel bewijzen 
2. praktisch hanteerbaar is voor de rechter en  
3. recht doet aan de (drie) functies van de motivering. 
 

2. Het Nederlandse bewijsrecht 

Het bewijsrecht in Nederland is vastgelegd in het Wetboek van 
Strafvordering. Het huidige wetboek van Strafvordering werd ingevoerd in 
1926, maar sindsdien is er veel veranderd. Zo speelt het 
onmiddellijkheidsbeginsel tegenwoordig een geringe rol, terwijl de 
wetgever destijds voor ogen had dat het een grote rol zou spelen binnen het 
strafproces. Er zijn weinig regels die gaan over de waardering van bewijs. 
Ook zijn de bewijsminima en de motiveringsplichten voor de rechter 
summier, waardoor de rechterlijke overtuiging een grote rol kan spelen. Er 
zijn drie opties die ervoor kunnen zorgen dat de rechterlijke overtuiging 
wordt ingeperkt zodat de rechter minder vatbaar is voor valkuilen in het 
denken, namelijk: 

1. uitbreiding van de bewijsminima 
2. uitbreiding van de motiveringsplichten 
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3. uitbreiding van zowel de bewijsminima als de motiveringsplichten 

Omdat in dit proefschrift zoveel mogelijk de aansluiting gezocht wordt bij 
de praktijk, wordt gekozen voor de minst ingrijpende oplossing. Indien de 
bewijsminima moeten worden uitgebreid dan betekent dit dat er in beginsel 
een wetswijziging moet plaatsvinden dan wel dat de Hoge Raad nieuwe 
bewijsregels creëert. Nu de Hoge Raad terughoudend is bij kwesties die zien 
op de selectie en waardering van het bewijs, zal de Hoge Raad waarschijnlijk 
niet snel overgaan tot het creëren van nieuwe bewijsregels. Een 
wetswijziging zal pas plaats kunnen vinden nadat daar een naar alle 
waarschijnlijkheid langdurig traject aan vooraf gegaan is, waardoor ook dit 
geen praktische oplossing is. Dit betekent dat de hierboven genoemde opties 
1 en 3 niet voor de hand liggen om ervoor te zorgen dat de rechterlijke 
overtuiging een minder grote rol kan spelen.   

Echter, het geven van nadere motiveringsplichten, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van de inzichten afkomstig uit theorieën over rationele manieren van 
bewijzen, zou wel een realistische en pragmatische oplossing kunnen zijn. Er 
kan een onderscheid gemaakt worden tussen stelsels waarin het 
overtuigingsbegrip subjectief wordt ingevuld (conviction intime) en stelsels 
waarin aan het begrip overtuiging een geobjectiveerde betekenis wordt 
toegekend (conviction raisonnée). Solide motiveringplichten kunnen ervoor 
zorgen dat de overtuiging meer in de richting komt van een conviction 
raisonnée.  

3. Rationele benaderingen bij de bewijsbeslissing 

Door bij de bewijsbeslissing gebruik te maken van een rationele benadering 
kan een bewezenverklaring gebaseerd worden op een conviction raisonnée en 
krijgen de valkuilen in het denken minder kans. In dit proefschrift zijn drie 
benaderingen behandeld die betrekking hebben op de bewijsbeslissing in 
een strafzaak: de verhaalsbenadering, de argumentatieve benadering en de 
hybride benadering. De vierde benadering, de Bayesiaanse benadering, 
wordt niet inhoudelijk besproken omdat er te veel redenen zijn om te 
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twijfelen of deze benadering op dit moment geschikt is om te gebruiken bij 
het analyseren van complexe strafzaken als geheel.  

 De verhaalsbenadering 

De verhaalsbenadering maakt gebruik van scenario’s. Een scenario is bij 
uitstek geschikt om een overzicht te geven van wat er gebeurd is dan wel 
gebeurd zou kunnen zijn, een context aan het bewijs te geven en duidelijk 
weer te geven wat de discriminerende feiten zijn. Een scenario legt 
chronologische en causale relaties tussen de verschillende scenario-
elementen en er wordt geredeneerd met causale generalisaties die de vorm 
hebben ‘als hypothese dan normaliter bewijs’. Er wordt gebruik gemaakt van 
indirect redeneren om te beoordelen of het scenario het bewijs verklaart.  

Bij de verhaalsbenadering vormen de scenario’s de hypothesen en moet 
telkens beoordeeld worden welk scenario het bewijs het beste verklaart. Het 
Openbaar Ministerie brengt op zijn minst één schuldscenario in. Voordat 
geconcludeerd mag worden dat dit scenario (waarschijnlijk) waar is, moet 
bij de overwegingen een alternatief (onschuld)scenario betrokken worden. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘inference to the best explanation’.  

Nu er in het strafrecht uitgegaan wordt van het principe dat schuld buiten 
gerede twijfel moet zijn, betekent dit dat het schuldscenario veel 
waarschijnlijker moet zijn dan de onschuldscenario’s, voordat de rechter 
over kan gaan tot een bewezenverklaring. Bij de vergelijking van scenario’s 
spelen discriminerende feiten een belangrijke rol. Dit zijn feiten die wel of 
veel beter verklaard worden door het ene scenario en niet of veel slechter 
door het andere scenario.  

Om te bepalen welk scenario het meest waarschijnlijk is dienen ze dus eerst 
met elkaar vergeleken te worden. Op het moment dat een scenario de 
vergelijking verliest wordt deze verworpen. 

 De argumentatieve benadering 
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Bij de argumentatieve benadering wordt er met behulp van argumenten 
geredeneerd van de bewijsmiddelen naar de uiteindelijk te bewijzen en ten 
laste gelegde feiten. Een argument is opgebouwd uit verschillende 
basiselementen: premissen, een conclusie en een redeneerstap van de 
premissen naar de conclusie. Met de argumentatieve benadering is het 
mogelijk om een aanval te doen op de premissen, de conclusie en de 
redeneerstap. Er is sprake van direct redeneren, waarbij geredeneerd wordt 
van bewijs naar hypothese. Er wordt gebruik gemaakt van weerlegbare 
argumentatie waarbij vaak geredeneerd wordt met de modus ponens 
redeneervorm ‘als P dan doorgaans Q, dus (vermoedelijk) Q’. Bij direct 
redeneren wordt ervan uitgegaan dat de gebruikte generalisatie waar is en 
van toepassing is. Er kunnen echter uitzonderingen bestaan op 
generalisaties. Voordat geaccepteerd mag worden dat de generalisatie van 
toepassing is, moet er eerst actief gezocht worden naar mogelijke 
uitzonderingen en bewijs hiervoor. Zolang er geen of te weinig bewijs 
gevonden is voor een uitzondering, is het gerechtvaardigd om te accepteren 
dat er geen sprake is van een uitzondering op de gebruikte generalisatie.   

De hybride benadering 

De hybride benadering combineert de verhaalsbenadering en de 
argumentatieve benadering. De hybride benadering maakt hierdoor gebruik 
van zowel direct redeneren als indirect redeneren. Direct redeneren houdt in 
dat er geredeneerd wordt van bewijs naar hypothese. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van bewijsargumenten, dat wil zeggen dat observaties omtrent 
gebeurtenissen worden afgeleid uit het bewijs met behulp van evidentiële 
generalisaties. Ook wordt er gebruik gemaakt van indirect redeneren omdat 
tevens beoordeeld wordt in hoeverre de observaties, die met behulp van 
evidentiële generalisaties zijn afgeleid uit het bewijs, verklaard worden door 
het scenario.  

Door het gebruik van bewijsargumenten kunnen de individuele onderdelen 
in een zaak (de bewijsmiddelen, de causale verbanden en de evidentiële 
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generalisaties) gedetailleerd geanalyseerd worden. Door het gebruik van 
scenario’s kunnen bewijsmiddelen een duidelijke plek in het scenario krijgen 
en is het mogelijk om de bewijsmiddelen op een natuurlijke wijze te 
verbinden aan de verhalen.  

Er wordt, net als bij de andere benaderingen, gebruik gemaakt van verificatie 
en falsificatie.  

Voor de verificatie van een scenario zijn de volgende punten van belang: 
o Het bewijs wordt verklaard door het scenario.  
o Het scenario is intern coherent (dat wil zeggen consistent, compleet en 

gedetailleerd). 
o Het scenario is plausibel (dat wil zeggen komt overeen met onze algemene 

kennis over de wereld). 
 
Het is niet voldoende om alleen te kijken naar verificatie, want daarmee is 
niet gezegd dat er geen andere (onschuld)scenario’s zijn die de uit het bewijs 
afgeleide observaties ook verklaren. Om die reden moet er ook gekeken 
worden naar falsificatie. 

Er zijn drie situaties waarbij er sprake kan zijn van falsificeren: 
4. Er wordt een tegenargument ingebracht (tegen de redeneerstap, 

premisse en/of conclusie) dat sterker blijkt te zijn en ervoor zorgt dat 
het gebruikte bewijsargument niet deugdelijk meer is. 

5. Er is direct tegenbewijs tegen één of meerdere scenario-elementen of 
het hele scenario, dat zo overtuigend is dat de scenario-elementen 
ofwel het hele scenario gefalsificeerd moet worden.  

6.  Scenario’s worden (paarsgewijs) vergeleken waarna één van de 
scenario’s minder sterk blijkt te zijn en gefalsificeerd wordt. Bij de 
beoordeling van de vergelijking zijn de volgende vragen van belang: 

o In hoeverre worden de gebeurtenissen in het scenario 
ondersteund door bewijs?  

o In hoeverre wordt het bewijs verklaard door het scenario?  
o Welk scenario wordt het minst tegengesproken door bewijs? 
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o Zijn er discriminerende feiten?  
o Welk scenario kent de minste bewijsgaten?  
o In hoeverre zijn de scenario’s intern coherent (compleet, 

gedetailleerd, consistent)?  
o In hoeverre zijn de scenario’s plausibel? 

Indien een schuldscenario niet direct kan worden gefalsificeerd, moeten er 
ook alternatieve scenario’s worden opgesteld, zodat de scenario’s met elkaar 
vergeleken kunnen worden en zij moeten beoordeeld worden aan de hand 
van de vragen opgesomd onder 3.  

In principe zijn zowel de verhaalsbenadering als de hybride benadering 
geschikt om als uitgangspunt te gelden voor het op te stellen 
motiveringsmodel, omdat beide benaderingen gebruik maken van 
scenario’s. Aangezien er een keuze gemaakt moet worden en er onderzoek 
is dat suggereert dat juristen, in ieder geval bij bewijsbronnen, geneigd zijn 
om te redeneren van bewijs naar scenario, is ervoor gekozen om de hybride 
benadering als uitgangspunt te nemen voor het motiveringsmodel.  

4. Wanneer moet de rechter de hybride theorie toepassen in zijn motivering 

Om een schuldscenario te kunnen toetsen moet een vergelijking worden 
gemaakt tussen scenario’s. Echter, dit is niet in alle gevallen nodig. De 
rechter hoeft in de volgende gevallen geen vergelijking te maken tussen 
scenario’s: 

5. Het schuldscenario kent een bewijsgat bij één of meerdere onderdelen 
van de tenlastelegging. Met een bewijsgat wordt bedoeld dat een 
bepaald onderdeel van de tenlastelegging niet wordt ondersteund 
door bewijs. 

6.  Het schuldscenario kan direct gefalsificeerd worden op grond van 
(zeer) overtuigend bewijs.  

7. Er is geen (redelijk) alternatief scenario waarmee een vergelijking kan 
worden gemaakt.  
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8. Alle onschuldscenario’s zijn ‘zeer onwaarschijnlijk’, ‘niet 
aannemelijk’ en/of ‘ongeloofwaardig’, zodat een inhoudelijke 
weerlegging niet nodig is. 

 
Mocht er volgens de rechter sprake zijn van één van de voorgaande situaties, 
dan zal hij moeten motiveren waarom hij dat oordeel is toegedaan. Indien de 
voorgaande vier situaties niet van toepassing zijn, betekent dit dat de rechter 
in de raadkamerfase de scenario’s met elkaar moet vergelijken. In verband 
met praktische overwegingen zal het voor een rechter niet werkbaar zijn om 
in alle gevallen de vergelijking tussen scenario’s op te nemen in de 
motivering. Het is in ieder geval aan te bevelen om de vergelijking wel op te 
nemen indien de zaak voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria:  

4. Een groot maatschappelijk belang of veel publieke belangstelling 
in de zaak.  

5. Een complexe zaak  
6. Een (zeer) ernstige zaak en/of een (zeer) hoge straf.  

 
5. Promis en het gebruik van alternatieve scenario’s 
 
Het Project Motiveringsverbetering in Strafzaken (Promis) is ingevoerd met 
als doel het verbeteren van de kwaliteit van de motivering. Echter, de theorie 
over alternatieve scenario’s en andere rationele inzichten worden slechts 
summier en niet geheel op juiste wijze toegepast. Concreet zijn er vijf punten 
naar voren gekomen waaruit blijkt dat Promis het gebruik van alternatieve 
scenario’s niet op een juiste wijze voorschrijft: 

De rechter wordt niet verplicht tot het (ambtshalve) inbrengen van 
(redelijke) alternatieve scenario’s.  
De rechter wordt niet verplicht tot het vergelijken van scenario’s.  
De rechter wordt niet verplicht tot en zelfs niet geattendeerd op het 
gemotiveerd weerleggen van (ambtshalve ingebrachte) alternatieve 
scenario’s.  



268   |   Samenvatting
 
 

 

De rechter wordt slechts summier gewezen op het belang van 
discriminerende feiten en er wordt uitgelegd hoe hij moet toetsen of 
er sprake is van discriminerende feiten en hoe hij die toets kan 
verwerken in zijn vonnis.  
De rechter wordt niet gewezen op het belang van het doen van 
pogingen tot falsificatie om de verschillende scenario’s en de 
verankering van het bewijs sterker te maken dan wel een scenario te 
kunnen weerleggen.  

 
6. Motiveringsmodel voor de bewijsbeslissing in strafzaken  

In dit proefschrift is in hoofdstuk 6 het motiveringsmodel gepresenteerd. Er 
is niet gekozen om aansluiting te zoeken bij Promis, nu Promis weinig 
aandacht besteedt aan inzichten omtrent rationele manieren van bewijzen. 
Om die reden is gekozen voor het ontwikkelen van een nieuw 
motiveringsmodel. Hierbij is gebruikt gemaakt van de hybride benadering. 
Het motiveringsmodel is bedoeld als hulpmiddel voor de rechter en moet 
leiden tot een motivering waaruit blijkt dat er sprake is van een deugdelijke 
bewijsbeslissing die gebaseerd is op een conviction raisonnée.  

7. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een motiveringsmodel 
dat gebruik maakt van de huidige inzichten over rationeel bewijzen, de 
strafrechter concrete handvatten biedt bij het motiveren van de 
bewijsbeslissing en recht doet aan de drie functies van de motivering. 

Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van 
bestaande theorieën over rationele manieren van bewijzen. De inzichten die 
voortvloeien uit deze theorieën kunnen de rechter helpen bij het nemen van 
de bewijsbeslissing. De inzichten moeten de rechter beschermen tegen 
valkuilen in het denken. In dit proefschrift zijn er drie benaderingen 
uiteengezet, namelijk: de verhaalsbenadering, de argumentatieve 
benadering en de hybride benadering. Vervolgens is onderzocht welke 
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benadering het meest geschikt is om te dienen als uitgangspunt voor het 
motiveringsmodel. Ik heb beargumenteerd dat dit de hybride benadering is. 
Dit betekent onder andere dat er geredeneerd wordt met scenario’s en er 
gebruik gemaakt wordt van verificatie en falsificatie om de kans op 
tunnelvisie te verkleinen.  

Het motiveringsmodel is bedoeld als een hulpmiddel voor de rechter. Indien 
de rechter het model toepast dan wordt hij gestimuleerd om uit te leggen 
waarom hij bepaalde beslissingen heeft genomen (de explicatiefunctie). Dit 
zorgt voor zelfinscherping bij de rechter (de zelfinscherpingsfunctie). 
Daarnaast kunnen ook anderen (de betrokken partijen, de rechters in hoger 
beroep en cassatie, rechters die niet bij de zaak betrokken zijn, 
praktijkjuristen, wetenschappers, deskundigen en andere geïnteresseerden) 
de uitleg van de rechter controleren (de controlefunctie). Door het gebruik 
van het motiveringsmodel wordt immers duidelijk op welke (rationele) 
gronden de rechter zijn beslissing gestoeld heeft.  

Dit onderzoek heeft daarmee de huidige inzichten over rationeel bewijzen 
praktisch toepasbaar gemaakt voor rechters en dit vertaald naar een 
motiveringsmodel waarin de rechter concrete handvatten worden geboden 
bij het motiveren van de bewijsbeslissing. Met de uitwerking van het 
motiveringsmodel in hoofdstuk 6 is de centrale vraag van deze dissertatie 
beantwoord: het is mogelijk gebleken een motiveringsmodel te ontwikkelen 
dat gebruik maakt van inzichten omtrent rationele manieren van bewijzen, 
dat praktisch hanteerbaar is en dat recht doet aan de drie functies (de 
explicatie-, controle- en inscherpingsfunctie) van de motivering.    
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Summary 

1. Introduction 
 
Confirmed cases of wrongful conviction, such as the "Schiedammer Park 
murdercase," "Lucia de Berk," and the "Puttense murdercase," have emerged 
in a very public and visible way in recent years in the Netherlands. If these 
criminal cases have demonstrated anything, much can go wrong with 
judicial decisions about evidence and proof. The judge must determine the 
facts and use those facts to assess whether the defendant committed the 
charged offense. Research shows that people make unwitting errors in 
observation, assessment, and reasoning. An example of such an error is so-
called "tunnel vision." 
 
An increasing number of people, both in science and legal practice, argue 
that reasoning with evidence in criminal cases should follow scientific 
insights about evidence. There are theories of rational reasoning with 
evidence that specifically relate to evidence in criminal cases, namely: the 
narrative theory, the argumentative theory, the hybrid theory, and the 
Bayesian probability approach. However, these theories are not developed 
in such a manner that the judge can apply them directly in concrete cases. 
 
Judicial conviction can play an important role when a judge has to reason 
with evidence and proof. In the Netherlands, the judge must amongst other 
things be convinced of the defendant's guilt before he may proceed to 
sentence. However, the minimum evidence rules and the judges' obligation 
to state reasons in his verdict are limited which results in a judge with wide 
latitude in evidentiary decisions. The judiciary has increased attention to the 
importance of judicial conviction in criminal cases, but no rules specify how 
the judge should write down the grounds that underlie his decision in his 
verdict. As a result, the judge has a considerable degree of freedom of 
judgment and does not necessarily do justice to the three justification 
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functions: the explication function, the control function, and the self-
sharpening function.  
 
The explication function means that the decision is comprehensible for both 
parties and third parties because it is clear from the statement of reasons 
how, why, and on what grounds the judge has reached his decision. The 
control function means that the contents of the judgment can be checked, for 
example, by the parties involved, the judges on appeal and in cassation, 
judges who are not involved in the case (peer review), jurists, academics, 
experts, and other interested parties. Finally, the self-sharpening function 
forces the judge to reflect upon the reasons for the decision. He needs to show 
that he has reached a decision independently and based his judgment on 
arguments that can support his decision. 
 
This thesis focuses on the following research question: is it possible to 
develop a justification model for the Dutch criminal judge that: 

1. uses one or more theories of rational reasoning with evidence and 
proof; 

2. can be applied in practice; 
3. does justice to the (three) functions of justification. 

  
2. The law of evidence in the Netherlands 
 
The law of evidence can be found in the Dutch Code of Criminal Procedure. 
The current Code of Criminal Procedure was introduced in 1926, but much 
has changed since then. For example, the principle of immediacy nowadays 
plays a minor role, whereas the legislator at the time anticipated that this 
principle would play a significant role within the criminal process. There are 
a few rules that deal with the evaluation of evidence. Also, the rules about 
the evidence minimum and the rules for a judge to justify his decision are 
limited, which means that judicial conviction can play a significant role. 
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Three options may ensure that the judicial conviction is limited and pitfalls 
in thinking are less likely, namely: 

1. expansion of the evidence minima 
2. extension of the duties to provide reasons for the decision 
3. expansion of both the evidential minima and the duties to provide 

reasons for the decision 
 
Because this dissertation aims to connect to legal practice as much as 
possible, the least radical solution is chosen. If the evidence minima must be 
expanded, this means the Criminal Code of Procedure must be changed, or 
the Dutch Supreme Court must create new rules of evidence. Since the Dutch 
Supreme Court usually stays away from issues relating to the selection and 
valuation of evidence, this will probably not happen soon. A legislative 
change will only be possible after a (probably) long process has been 
completed, which is not a practical solution either.  
 
However, obligations to give further justification by using the insights from 
theories on rational modes of proof could be a realistic and pragmatic 
solution. A distinction can be made between systems where conviction is 
filled in subjectively (conviction intime) and systems where conviction is 
assigned an objectified meaning (conviction raisonnée). Solid justification 
obligations can ensure that the conviction moves more towards a conviction 
raisonnée.  
 
3. Theories in the evidence decision 
 
By using theories of rational reasoning about evidence and proof, the judge's 
decision can be based on a conviction raisonnée, and pitfalls in thinking are 
less likely to occur. This dissertation addresses three theories about 
reasoning about evidence and proof in criminal cases: the narrative theory, 
the argumentative theory, and the hybrid theory. The fourth theory, the 
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Bayesian approach, is not discussed because there are too many reasons to 
doubt that judges can use the approach for a criminal case as a whole.   
 

The narrative theory 
The narrative theory makes use of scenarios. A scenario is ideally suited to 
provide an overview of what happened or might have happened, provide 
context to the evidence, and to clearly show which facts are discriminating. 
In addition, a scenario establishes chronological and causal relationships 
between the various scenario elements and causal generalizations in the 
form: 'if hypothesis then normally evidence’. Indirect reasoning is used to 
assess whether the scenario explains the evidence.    
 
In the narrative theory, the scenarios are the hypotheses and it must be 
assessed which scenario explains the evidence the best. That means inference 
tot the best explanation is used. The prosecution brings in at least one scenario 
in which the defendant is guilty. Before concluding that a scenario is 
(probably) true, an alternative (innocent) scenario must be included in the 
consideration.  

Since criminal law is based on the principle that a defendant's guilt must be 
beyond a reasonable doubt, it means that the scenario in which the defendant 
is guilty must be much more probable than other (innocence) scenarios. 
Therefore, discriminating facts play an essential role in the comparison of 
scenarios. These facts are explained well by one scenario and not or much 
worse by the other. Thus, to determine which scenario is the most likely, the 
scenarios must be compared. When a scenario loses the comparison, this 
scenario is rejected. 
 

The argumentative theory 
In the argumentative theory, arguments are used to reason from the evidence 
to a conclusion. An argument consists of several essential elements: 
premises, a conclusion, and a reasoning step from the premises to the 
conclusion. Using the argumentative theory makes it possible to attack the 
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premises, the conclusion, and the reasoning step. It involves direct 
reasoning: reasoning from evidence to hypothesis. The modus ponens form 
is often used: 'if P then usually Q, so (presumably) Q.' Direct reasoning 
assumes that the generalization used is accurate and applicable to the case. 
However, there may be exceptions to the generalizations. Therefore, before 
it can be accepted that the generalization applies, an active search must be 
done for possible exceptions. If not enough evidence is found for an 
exception, it is justified to accept no exception to the generalization.  
 

The hybrid theory 
The hybrid theory combines the narrative theory and the argumentative 
theory. As a result, the hybrid theory uses both direct reasoning and indirect 
reasoning. Direct reasoning is reasoning from evidence to the hypothesis. 
This includes using arguments: observations about events are inferred from 
the evidence by using evidential generalizations. Indirect reasoning is also 
used to assess whether the scenario explains the observations derived from 
the evidence using evidential generalizations.  
 
By using arguments, the individual components in a case (the evidence, the 
causal links, and the evidential generalizations) can be analyzed in detail. In 
addition, the use of scenarios ensures that the arguments will be connected 
to the scenario.  
 
Just as in the other theories, in the hybrid theory verification and falsification 
are used.  

For verification of a scenario, the following points are essential: 

o the evidence is explained by the scenario; 
o the scenario is internally coherent (that is, consistent, complete, and 

detailed); 
o the scenario is plausible (i.e., corresponds to our general knowledge 

about the world). 
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It is not enough to only look for evidence that confirms the scenario, because 
such evidence does not imply that there are no other (innocence) scenarios 
that can also explain the evidence. Also, evidence pointing in the opposite 
direction, i.e. falsification, must be taken account. 

There are three situations in which falsification can arise. 
1. A counterargument is introduced (against the reasoning step, premise 

and/or conclusion) that proves more vital. 
2. There is direct evidence against one or more scenario elements or the 

entire scenario that is so convincing that the scenario elements or the 
entire scenario must be falsified.  

3. Scenarios are compared (pairwise), and one of the scenarios is weaker 
than the other scenario. In assessing the comparison, the following 
questions are important.  

o To what extent are the events in the scenario supported by 
evidence?  

o To what extent is the evidence explained by the scenario?  
o Which scenario is least contradicted by evidence? 
o Are there any discriminating facts?  
o Which scenario has the fewest evidence gaps?  
o To what extent are the scenarios internally coherent (complete, 

detailed, and consistent)?  
o To what extent are the scenarios plausible? 

 
If 2 does not apply, alternative scenarios must be compared and assessed 
based on the questions listed under 3.  
 
In principle, both the narrative theory and the hybrid theory are suitable for 
the justification model because both theories use scenarios. However, since 
a choice has to be made and research suggests that jurists, at least with 
sources of evidence, tend to reason from evidence to scenario, the hybrid 
theory is chosen as the guiding principle for the justification model. 
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4. When should the judge apply the hybrid theory in the reasoning? 
 
In order to test a scenario, in most cases a comparison between scenarios 
must be made. However, this is not necessary in all cases. For example, the 
judge does not need to make a comparison between scenarios in the 
following cases. 

1. The guilt scenario has an evidence gap in one or more parts of the 
indictment. An evidence gap means that a specific part of the scenario 
is not supported by evidence. 

2. The guilt scenario can be directly falsified on the basis of (very) 
convincing evidence.  

3. There is no (reasonable) alternative scenario to which a comparison 
can be made.  

4. All innocence scenarios are ‘highly improbable’, ‘very unlikely’, 
and/or ‘very hard to believe’, so that substantive rebuttal is not 
necessary. 

 
If any of the preceding situations apply in the judge's opinion, he will have 
to explain why he has that opinion. If the previous four situations do not 
apply, the judge must compare the scenarios with each other. Due to 
practical considerations, it will not be workable for a judge to include the 
comparison between scenarios in all cases in his verdict. However, it is 
recommended that the comparison is included if the case meets at least two 
of the following criteria: 

1. much public interest in the case 
2. a complex case 
3. a (very) severe delict and/or a (very) high penalty 
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5. Promis and the use of alternative scenarios 
 
The Project Justification Improvement in Criminal Cases (Promis) was 
introduced with the aim of improving the quality of reasoning. However, in 
this project, insights from theories about reasoning about evidence and proof 
in criminal cases are applied only summarily and not entirely correctly. 
Specifically, five points emerged that show that Promis does not correctly 
apply the use of alternative scenarios: 

- The judge is not required to bring in (reasonable) alternative      
   scenarios.  
- The judge is not required to compare scenarios.  
- The judge is not required or even alerted to give grounds for  
    falsifying an alternative scenario.  
- The judge is only summarily reminded of the importance of  
   discriminating facts but is not told how to assess such facts and how    
   to incorporate them in his verdict. 
- The judge is not reminded that it is imperative to make attempts of  
   falsification to make the scenarios stronger or falsify a scenario. 

 
6. Justification model for the evidence decision in criminal cases 
 
Given that Promis uses the insights from theories about reasoning about 
evidence and proof in criminal cases only summarily and not entirely 
correctly, the choice is made to develop a new justification model using the 
hybrid theory. In this dissertation, the justification model is presented in 
Chapter 6. The model is intended as a tool for the judge and should lead to a  
decision based on a conviction raisonnée. 
 
7. Conclusion 
 
The purpose of this research was to develop a justification model that utilizes 
insights from theories about reasoning about evidence and proof in criminal 
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cases, with concrete guidance for judges and which does justice to the three 
functions of justification.  
 
Existing theories about reasoning about evidence and proof in criminal cases 
were used to answer the research question. The insights derived from these 
theories can assist the judge by deciding the evidence and proof. In addition, 
the insights should protect the judge against pitfalls in thinking. In this 
dissertation, three theories have been outlined, namely: the narrative theory, 
the argumentative theory and the hybrid theory. It was then considered 
which theory is best suited to serve as a guiding principle for the justification 
model. I argued this is the hybrid theory, which includes reasoning with 
scenarios and using verification and falsification so as to reduce the chance 
of tunnel vision.  
The justification model is intended as a tool for the judge. If the judge uses 
the model, he is encouraged to explain why he made certain decisions (the 
explication function). Moreover, it leads to a judge reflecting on his decision 
(the self-sharpening function). In addition, others (the parties involved, the 
judges on appeal and in cassation, judges who are not involved in the case 
(peer review), jurists, academics, experts, and other interested parties) can 
also check the judicial reason-giving (the control function). In conclusion, 
using the justification model should clarify in which (rational) grounds the 
judge based his decision.  
 
This dissertation has made the current insights from theories about 
reasoning about evidence and proof in criminal cases practically applicable 
for judges and translated them into a justification model that offers the judge 
concrete tools. Thus, the model, as presented in Chapter 6, answers the 
central research question of this dissertation: it is possible to develop a 
justification model that makes use of insights from theories about reasoning 
about evidence and proof in criminal cases, that gives concrete guidance to 
judges and that does justice to the three functions (the explication-, control- 
and self-sharpness function) of justification.    
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