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Ministerie van Justitie 

In uw brief van 27 juli 2010 heeft u aangegeven dat Commissaris Malmström het 
noodzakelijk acht dat de lidstaten aanvullende informatie aandragen om de 
evaluatie van de Richtlijn data retentie te kunnen voltooien. U hebt daarbij 
aangegeven dat het statistische materiaal, dat de lidstaten tot nu toe hebben 
aangeleverd, laat zien dat de bewaarde gegevens door de hele Europese Unie 
miljoenen keren per jaar worden bevraagd, doch dat niet duidelijk is of de 
gegevens tot opsporingsresultaten en veroordelingen hebben geleid. 

De vraagstelling in uw brief voornoemd is gedetailleerd van aard. Van de in artikel 
vijf van de Richtlijn genoemde gegevens wil de Commissie weten of deze 
gegevens een bepalende rol hebben gespeeld bij veroordelingen, vrijspraken, niet 
verdere vervolging of bij het voorkomen van misdrijven. In Nederland worden 
deze gegevens niet voor dit doel geregistreerd, zodat niet per gegevenssoort en 
per fase in het strafproces kan worden aangegeven welke (bepalende) rol de 
gegevens hebben gespeeld. Met dit gegeven en gelet op de beperkte tijd die 
beschikbaar was om de gevraagde informatie te verzamelen, heb ik het College 
van Procureurs- Generaal gevraagd om de databanken te doorzoeken op 
jurisprudentie die is verschenen in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 
juli 2010. Daarbij zijn de databases doorzocht met de query "verkeersgegevens". 
Over de genoemde periode zijn 24 uitspraken gevonden van rechtbanken, hoven 
en Hoge Raad waarin historische verkeersgegevens een bepalende rol hebben 
gespeeld. De vindplaatsen van deze zaken staan vermeld in bijlage 1. Van deze 
uitspraken zijn 5 uitspraken ter illustratie nader uitgewekt en één uitspraak van 
de Hoge Raad is in bijlage 2 integraal toegevoegd. Daarnaast is uw verzoek 
voorgelegd aan de Raad van Korpschefs met het verzoek vanuit de politie 
relevante informatie aan te leveren. Gelet op de beperkte tijd en het feit dat het 
verzoek in de vakantieperiode is uitgezet zijn de resultaten te beschouwen als een 
bescheiden greep van voorbeelden uit de praktijk van de opsporingsdiensten. De 
resultaten daarvan zijn vervat in bijlage 3. Hierin zijn ook resultaten van 
bijzondere opsporingsdiensten verwerkt, zoals de Fiscale Inlichtingen en 
Opsporings Dienst (FIOD). 

In algemene zin merk ik graag het VOlgende op. De deskundigen van zowel het 
Openbaar Ministerie als van de politie en bijzondere opsporingsdiensten zijn van 
mening dat het gebruik van historische verkeersgegevens van telecommunicatie 
van grote betekenis is in de Nederlandse strafrechtspraktijk. De rol van 
historische verkeersgegevens in strafzaken is verschillend van aard. In de 
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opsporingsfase wordt de besluitvorming tot het zetten een tap altijd vooraf 
gegaan door bevraging van historische verkeersgegevens. Dit is noodzakelijk om 
gericht een tap te kunnen zetten en daarmee de inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer te kunnen beperken. Historische verkeersgegevens zijn van essentiële 
betekenis bij het in kaart brengen van criminele groeperingen en als bewijs voor 
het deelnemen aan een criminele organisatie. Daarnaast geven historische 
verkeersgegevens richting aan het opsporingsonderzoek doordat deze gelinkt 
kunnen worden aan (nieuwe) verdachten, locaties en groepen rond de verdachte. 
Niet zelden worden verkeersgegevens gebruikt als managementinstrument, zoals 
bijvoorbeeld bij het bepalen van de omvang van de inzet op een zaak. Immers 
een grote criminele organisatie vergt meer recherchecapaciteit dan een enkele 
verdachte. Voorts kunnen historische verkeersgegevens personen uitsluiten als 
verdachte in een zaak. Omdat de bevraging van historische verkeersgegevens 
leidt tot een sneller inzicht in de zaak beinvloedt dit ook de duur van het 
onderzoek in positieve zin. 

In Nederland is de bewaarplicht in september 2009 in werking getreden en wordt 
sinds 1 januari 2010 het aantal bevragingen geregistreerd. Op basis van de 
huidige ervaringen zullen in 2010 ongeveer 85000 bevragingen plaatsvinden. 
Door de opsporingdiensten wordt in 65 % van de opsporingsonderzoeken (zeer 
uiteenlopend van financiële onderzoeken tot onderzoeken naar zware 
georganiseerde criminaliteit) gebruik gemaakt van historische verkeersgegevens. 
In concreto leveren deze bevragingen onder meer de volgende resultaten op in 
opsporingsonderzoeken: 

- Zicht op en inzicht in de criminele contacten van de gebruiker van telefonie, 
zowel inkomend als uitgaand en internet(telefonie), 
- Inzicht in de frequentie van de contacten, 
- Inzicht in activiteiten patroon van de verdachte (wanneer is hij actief?), 
- Locatiegegevens van verdachten op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld: was de 
verdachte ten tijde van het misdrijf op de plaats delict?). 

Met het vorenstaande en de informatie in de bijlagen bij deze brief hoop ik een 
waardevolle bijdrage te hebben geleverd voor de evaluatie van de richtlijn 
dataretentie. 

De Minister van Justitie, 
namens deze, 
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BIJLAGE 1 

Uitspraken waarin historische verkeersgegevens een rol spelen 

Nr. Vindplaats 
1. UN: BN2911 Rechtbank Rotterdam 30-07-2010 
2. UN: BN2748 Rechtbank Utrecht 26-07- 2010 
3. UN: BN0955 Rechtbank Zutphen 12-07-2010 
4. UN: BL6761, Hoge Raad 06-07-2010 
5. UN: BN1673 Rechtbank Utrecht 18-06-2010 
6. UN: BM7283 Rechtbank Roermond, 10-06-2010 
7. UN: BM7598 Rechtbank Maastricht 09-06-2010 
8. UN: BM5539 Rechtbank Almelo 25-05-2010 
9. UN: BM8876 Rechtbank Utrecht 21-05-2010 
10. UN: BM5193 Rechtbank Groningen 20-05-2010 
11. UN: BM6566 Rechtbank Amsterdam, 17-05-2010 
12. UN: BM2026 Gerechtshof Amsterdam 22-04-2010 
13. UN: BM9119 Rechtbank Amsterdam 22-04-2010 
14. UN: BM1410 Rechtbank Almelo 16-04-2010 
15. UN: BK6929 Hoge Raad, 23-03-2010 
16. UN: BL8623 Gerechtshof Den Bosch, 22-03-2010 
17. UN: UN: BLS033 Rechtbank Amsterdam 22-02-2010 
18. UN: BL9680, Rechtbank Haarlem, 19-02-2010 
19. UN: BL0579 Rechtbank Breda 26-01-2010 
20. UN: BK9406 Gerechtshof 's-Gravenhaoe 19-01-2010 
21. UN: BK9372 Gerechtshof 's-Gravenhage 19-01-2010 
22. UN: BK9356 Gerechtshof 's-Gravenhage 19-01-2010 
23. UN: BK9367 Gerechtshof 's-Gravenhage 19-01-2010 
24. UN: BK9410 Gerechtshof 's-Gravenhaoe 19-01-2010 
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Uitwerking van vijf voorbeeldzaken 

Zaak 1: UN: BN2911, Rechtbank Rotterdam, 30-07-2010 

Deze zaak heeft betrekking op het medeplegen van een moord op de echtgenoot 
van verdachte. In deze zaak zijn de historische verkeersgegevens gebruikt ter 
weerlegging van het alibi van verdachte. Verdachte ontkent iets met de moord 
van doen te hebben. Op basis van de historische verkeersgegevens wordt echter 
aangetoond dat verdachte - als opdrachtgeefster voor de moord - contact heeft 
gehad met medeverdachte, de feitelijke uitvoerder daarvan. Tevens kan (mede) 
op basis van de historische verkeersgegevens van de medeverdachte worden 
aangetoond dat hij zich omstreeks het tijdstip van de moord in de nabijheid van 
het slachtoffer bevond (de winkel van slachtoffer). 
De historische verkeersgegevens zijn in de bewijsconstructie gebruikt. 

Zaak 2: UN: BN2748, Rechtbank Utrecht, 26-07- 2010 

In deze zaak is sprake van brandstichting in een bedrijfspand, waardoor gevaar 
voor goederen is ontstaan. Verdachte ontkent lets met deze brandstichting van 
doen te hebben. Op basis van de historische verkeersgegevens kan worden 
aangetoond dat verdachte gebruiker is geweest van een mobiele telefoon die is 
gebruikt om afspraken te maken met medeverdachten (de feitelijke 
brandstichter) . 

Zaak 3: UN: BN095S, Rechtbank Zutphen, 12-07-2010 

In deze zaak staat een groep van 12 verdachten terecht wegens betrokkenheid bij 
meerdere gewapende overvallen, afpersingen en inbraken. Op basis van 
historische verkeersgegevens werd tijdens het opsporingsonderzoek duidelijk dat 
deze dadergroep een overval aan het voorbereiden was op een woning In 
Groessen (Achterhoek). Door Justitie Is op basis van deze informatie besloten dat 
de overval moest worden voorkomen. Op basis van de verkregen gegevens 
werden de Inzittenden van de auto die op weg was naar de woning in Groessen 
aangehouden. 

Zaak 4: UN: BN1673, Rechtbank Utrecht, 18-06-2010 

In deze zaak wordt een verdachte verdacht van medeplichtigheid aan diefstal met 
geweld. Verdachte is werkzaam in een kledingwinkel welke eigendom is van het 
slachtoffer. Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat verdachte via een GSM
telefoon vanuit het toilet in de kledingwinkel contact heeft gehad met haar vriend 
(medeverdachte) op het moment dat het slachtoffer met de dagopbrengst de 
winkel verlaat. Zij geeft daarbij aan verdachte het type en de kleur van de auto 
van het slachtoffer aan medeverdachte door, die vervolgens het slachtoffer 
berooft. Historische verkeersgegevens worden gebruikt voor het bewijs dat 
verdachte een rol heeft gespeeld bij deze overval. 

Zaak 5: UN: BM7283, Rechtbank Roermond, 10-06-2010 

In deze zaak staan een aantal verdachten terecht wegens een overval op een 
boer uit Reuver. De historische verkeersgegevens worden door de rechtbank voor 
het bewijs gebruikt. In de eerste plaats ter vaststelling dat één van de verdachten 
ten tijde van de overval in de nabijheid was van de woning die is overvallen. 
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BIJLAGE 2 

Integrale uitspraak Hoge Raad 

UN: BL6761, Hoge Raad, 06-07-2010 

UN: BL6761, Hoge Raad , 09/01478 Print uitspraak 

Datum uitspraak: 06-07-2010 

Datum publicatie: 06-07-2010 

Rechtsgebied: Straf 

Soort procedure: Cassatie 

Inhoudsindicatie: Cumulatieve kwalificatie. Nu in de laatste zin van de bewezenverklaring 
sprake is van 'de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf, terwijl het 
Hof voorts niet art. 55 Sr heeft aangehaald, is t.a.v. het gebruik van de 
woorden 'en/of in de bewezenverklaring tussen -kort gezegd- de poging 
tot afpersing en die tot diefstal met geweldpleging sprake van een 
kennelijke misslag. De HR leest in plaats daarvan 'of. Voorts verbetert 
de HR naar aanleiding daarvan de kwalificatie. Voor aanhaling van art. 
55 Sr bestaat dan geen grond. 

Uitspraak 

6 juli 2010 
Strafkamer 
nr. 09/01478 

Hoge Raad der Nederlanden 

Arrest 

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 5 
december 2008, nummer 20/000017-08, in de strafzaak tegen: 
[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985, ten tijde van de 
betekening van de aanzegging gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Vught, locatie 
Nieuw Vosseveld" te Vught. 

1. Geding in cassatie 

1.1. Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. J. Goudswaard, 
advocaat te 's-Gravenhage, middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest 
gehecht en maakt daarvan deel uit. 
De Advocaat-Generaal Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden 
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uitspraak, maar uitsluitend voor zover als wettelijk voorschrift waarop de oplegging van de 
straf berust niet art. 55 Sr is vermeld, alsmede wat betreft de strafoplegging, tot vermelding 
door de Hoge Raad van art. 55 Sr als wettelijk voorschrift waarop de strafoplegging mede 
berust en tot vermindering van de straf in de mate die de Hoge Raad goeddunkt, met 
verwerping van het beroep voor het overige. 

1.2. De raadsvrouwe heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd. 

2. Beoordeling van het tweede, het derde en het vierde middel 

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere 
motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van 
de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 

3. Beoordeling van het vijfde middel 

3.1. Het middel behelst de klacht dat "het Hof ten aanzien van feit 1 de bewezenverklaarde 
feiten zowel alternatief als cumulatief heeft gekwalificeerd, terwijl het een keuze had dienen 
te maken dan wel ten aanzien van de cumulatieve kwalificatie art. 55 Sr had moeten 
toepassen" . 

3.2. Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat: 
"hij op 10 mei 2005 te Mill, gemeente Mill en Sint Hubert, tezamen en in vereniging met 
anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf 
om met het oogmerk om zich enlof een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld 
en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van 
geld enlof enig goed toebehorende aan [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] enlof ter 
uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om met het 
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld enlof enig goed, 
toebehorende aan [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] en daarbij die voorgenomen diefstal te 
doen voorafgaan van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] enlof 
[slachtoffer 2], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, hebben 
gehandeld als volgt: 
- verdachte en zijn mededader hebben zich naar de woning van [slachtoffer 1] en 
[slachtoffer 2] begeven en vervolgens 
- aan de voordeur gebeld en vervolgens 
- een hond, - die zich binnen de omheining van het terrein bevond en ter plaatse waar 
[slachtoffer 1] zich ook bevond - neergeschoten met een vuurwapen en vervolgens 
- dat vuurwapen gericht op [slachtoffer 1], 
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid." 

3.3. Nu in de laatste zin van de bewezenverklaring sprake is van "de uitvoering van dat 
voorgenomen misdrijf', terwijl het Hof voorts niet art. 55 Sr heeft aangehaald, is ten aanzien 
van het gebruik van de woorden "enlof' in de bewezenverklaring tussen - kort gezegd - de 
poging tot afpersing en die tot diefstal met geweldpleging sprake van een kennelijke 
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misslag. De Hoge Raad leest in plaats daarvan: "of'. 

3.4. Het Hof heeft het bewezenverklaarde gekwalificeerd als "medeplegen van poging tot 
afpersing enlof diefstal met geweldpleging". Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is 
deze kwalificatie niet juist. De Hoge Raad zal met vernietiging van de bestreden uitspraak in 
zoverre de kwalificatie verbeteren. Daarmee komt aan de subsidiaire klacht van het middel 
omtrent het niet aanhalen van art. 55 Sr, de feitelijke grondslag te ontvallen. 

4. Beoordeling van het eerste middel 

4.1. Het middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, 
EVRM in de cassatiefase is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn 
ingezonden. 

4.2. Het middel is gegrond. Voorts doet de Hoge Raad in deze zaak waarin de verdachte 
zich in voorlopige hechtenis bevindt, uitspraak nadat meer dan zestien maanden zijn 
verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de redelijke 
termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot 
vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van vijf jaren. 

5. Slotsom 

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve 
zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt 
moet worden beslist. 

6. Beslissing 

De Hoge Raad: 

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de aan het bewezenverklaarde 
gegeven kwalificatie en wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf; 
kwalificeert het bewezenverklaarde als "medeplegen van poging tot afpersing of diefstal, 
voorafgegaan van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het 
oogmerk de diefstal voor te bereiden". 
vermindert de duur van de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze vier jaren en negen 
maanden beloopt; 
verwerpt het beroep voor het overige. 

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren lP. 
Balkema, I.W. llsink, H.A.G. Splinter-van Kan en W.F. Groos, in bijzijn van de griffier S.P. 
Bakker, en uitgesproken op 6 juli 2010. 
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Conclusie 

Nr. 09/01478 
Mr. Vegter 
Zitting: 2 maart 2010 

Conclusie inzake: 

[Verdachte] 

I. Verdachte is door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch wegens 1. "Medeplegen van 
poging tot afpersing enlof diefstal met geweldpleging" en 2. "medeplegen van opzettelijk 
iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven" veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf 
met aftrek. Het Hof heeft voorts de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1] niet
ontvankelijk verklaard en de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3] toegewezen 
en een daarmee samenhangende schadevergoedingsmaatregel opgelegd zoals in het arrest 
omschreven. 

2. Namens de verdachte heeft mr. J. Goudswaard, advocaat te 's-Gravenhage, vijf middelen 
van cassatie voorgesteld. 

3. Het eerste middel klaagt dat de redelijke termijn in cassatie is overschreden. 

4. Het middel is terecht voorgesteld. Namens verdachte is op 9 december 2008 beroep in 
cassatie ingesteld. De stukken zijn op 19 september 2009 bij de Hoge Raad ingekomen, 
ruim negen maanden later. De inzendtermijn is derhalve met ruim drie maanden 
overschreden. 

5. Deze overschrijding kan niet met een voortvarende afdoening worden gecompenseerd. De 
Hoge Raad kan zelf de straf verlagen in de mate die hem goeddunkt. 

6. Het tweede middel klaagt dat de bewezenverklaringen van de feiten 1 en 2 berusten op de 
verklaringen van één getuige. 

7. Het Hof heeft onder I en 2 het volgende bewezenverklaard: 

"I. 
hij op 10 mei 2005 te Mill, gemeente Mill en Sint Hubert, tezamen en in vereniging met 
anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf 
om met het oogmerk om zich enlof een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld 
en bedreiging met geweld [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] te dwingen tot de afgifte van 
geld enlof enig goed toebehorende aan [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] enlof ter 
uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om met het 
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld enlof enig goed, 
toebehorende aan [slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] en daarbij die voorgenomen diefstal te 
doen voorafgaan van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] enlof 
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[slachtoffer 2], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, hebben 
gehandeld als volgt: 
- verdachte en zijn mededader hebben zich naar de woning van [slachtoffer 1] en 
[slachtoffer 2] begeven en vervolgens 
- aan de voordeur gebeld en vervolgens 
- een hond, - die zich binnen de omheining van het terrein bevond en ter plaatse waar 
[slachtoffer 1] zich ook bevond - neergeschoten met een vuurwapen en vervolgens 
- dat vuurwapen gericht op [slachtoffer 1], 
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 

2. 
hij op 10 mei 2005 te Mill, gemeente Mill en Sint Hubert, en/of te Nijmegen, tezamen en in 
vereniging met een ander, opzettelijk [slachtoffer 3] wederrechtelijk van de vrijheid heeft 
beroofd door tezamen en in vereniging met die ander toen en daar voornoemde [slachtoffer 
3] opzettelijk en wederrechtelijk 
- met kracht uit een auto te trekken en vervolgens 
- een pistool ter hand te nemen en vervolgens 
- dat pistool tegen het hoofd van [slachtoffer 3] te zetten/drukken en vervolgens 
- [slachtoffer 3] vast te pakken en in de kofferbak van die auto te duwen en vervolgens 
- die kofferbak te sluiten en vervolgens 
- te gaan rijden met die auto en vervolgens 
- die kofferbak te openen en de polsen en enkels van [slachtoffer 3] met zogenaamde tie-rips 
vast te binden en vervolgens 
- [slachtoffer 3] uit de auto te tillen en - terwijl [slachtoffer 3] aan polsen en enkels 
vastgebonden was - achter te laten. " 

8. Deze bewezenverklaringen steunen op de volgende bewijsmiddelen: 

"I. 
Het door [verbalisant 1], brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal van aangifte d.d. 12 mei 2005, nummer PL2150105-166749 
(pagina 76 tot en met 81 van het doorgenummerde proces-verbaal van regiopolitie Brabant
Noord, dossiernummer 27-009122 [hierna te noemen: PV Politie]), voor zover inhoudende 
als de op 10 mei 2005 afgelegde verklaring van [slachtoffer 2], zakelijk weergegeven: 

Pleegdatuml-tijd: tussen 10 mei 2005 20:45 uur en 10 mei 2005 21:05 uur. 

Ik woon met mijn vriend [slachtoffer 1] [het hof begrijpt: [slachtoffer 1]] op [a-straat 1] te 
Mill. Ik kwam vanavond omstreeks 20:45 uur thuis. Toen ik op de bank zat ging de 
voordeurbel. Ik liep naar de voordeur. Ik keek via het spionnetje naar buiten. Ik zag een man 
staan en zag dat hij zenuwachtig van het ene been op het andere been stapte. Ik zag dat het 
een buitenlandse man was. De man had een Turks of Marokkaans uiterlijk. Ik besloot de 
deur niet open te maken. Met de sleutels in de hand ben ik naar [slachtoffer 1] in de schuur 
gegaan. Ik schat dat er wel een keer of zes aangebeld werd. Ik ben de schuur ingelopen en 
op dat moment kwam [slachtoffer 1] vanachter de schuur naar me toe. De hond, die bij 
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[slachtoffer 1] in de schuur was, kwam meteen naar mij toegelopen. Ik zei tegen [slachtoffer 
1]: "Loop even naar voren, want er staat een buitenlander aan de voordeur". [Slachtoffer 1] 
en ik liepen alle twee naar de garagedeur [het hof begrijpt: schuurdeur] om naar de poort te 
lopen naast ons huis. [Slachtoffer 1] en ik liepen gelijk en de hond rende voor ons uit naar 
de poort. Op het moment dat [slachtoffer 1] en ik in de deuropening stonden van de garage 
[het hof begrijpt: schuur], hoorde ik twee keer een knal. Meteen daarop hoorde ik de hond 
joekelen. Metjoekelen bedoel ik gejank van de hond. [Slachtoffer 1] liep naar buiten de 
oprit op. Hij riep naar mij: "Ze hebben op de hond geschoten". Ik kon via een kier aan de 
zijkant van de schuurdeur naar de poort kijken en zag twee mannen staan aan de poort. De 
mannen stonden voor de poort aan de straatzijde. 
Ik stond op dat moment in de deuropening en [slachtoffer 1] stond net een paar meter op de 
inrit. [Slachtoffer 1] schreeuwde iets van: "Moet je proberen", of woorden van gelijke 
strekking. [Slachtoffer 1] kwam meteen daarop de schuur weer binnen. Ik hoorde hem 
zeggen toen hij bij mij in de schuur kwam: "Ze richten op mij". Ik heb via de kier van de 
schuurdeur gezien dat de twee mannen die voor de poort stonden een geweer [het hof 
begrijpt: vuurwapen] hadden. Er zat iets op dat vuurwapen. Het vuurwapen was ongeveer 30 
centimeter lang. 

2. 
Het door [verbalisant 2], brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 11 mei 2005, nummer PL21501 05-166749 
(pagina 82 tot en met 85 PV Politie), voor zover inhoudende als verklaring van [slachtoffer 
1], zakelijk weergegeven: 

Ik heb een eenmanszaak. Dit is een bedrijf van in- en verkoop van auto's. Ik heb dit bedrijf 
nu vier en een halfjaar. Het bedrijf ligt achter de tuin van mijn woning die gelegen is aan het 
[a-straat 1] te Mill. Op 10 mei 2005 omstreeks 20:45 uur kwam mijn vriendin [het hof 
begrijpt: [slachtoffer 2]] mij gedag zeggen in de schuur. Ze kwam net terug van haar werk. 
Mijn vriendin is toen ons huis binnen gegaan. Kort hierna kwam mijn vriendin terug in de 
schuur en zei dat er aangebeld werd bij de voordeur. Ik zei tegen haar dat ik wel ging kijken. 
Onze hond liep voorop. Buiten zag ik achter de poort twee personen staan die allebei een 
grijze bivakmuts droegen. Verder zag ik dat één van de personen een wapen in zijn hand 
had. Ik zag meteen een demper. Ik liep naar de poort en zag dat de persoon met het wapen in 
zijn hand, zijn wapen richtte op onze hond. Hierna hoorde ik meteen een knal, dit was een 
dof dempend geluid. Ik weet in ieder geval dat ik zeker één keer dit geluid heb gehoord. Ik 
wilde naar mijn hond lopen. Ik keek weer naar de poort en zag toen dat die persoon zijn 
wapen op mij had gericht. Ik keek recht in de loop. Ik ben toen vlug naar de schuur gelopen. 
De demper was ongeveer 10 à 15 centimeter lang. Het viel mij meteen op, want het had een 
lichtere kleur dan het wapen. 

3. 
Het door [verbalisant 3], hoofdagent van politie, in de wettelijke vorm opgemaakte proces
verbaal van verhoor d.d. 11 mei 2005, nummer PL081 Rl05-060518 (pagina 86 tot en met 
90 PV Politie), voor zover inhoudende al verklaring van [slachtoffer 3], geboren op 
[geboortedatum] 1981, zakelijk weergegeven: 
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Ik werk als beveiligingsbeambte voor het bedrijf [A]. Op 10 mei 2005 was ik aan het 
surveilleren in Mill. Ik reed in een auto van het bedrijf [A]. Ik reed het terrein van het bedrijf 
dat op de hoek van de rb-straat] en [a-straat] ligt, op. Ik zag twee mannen ter hoogte van de 
woningen aan [a-straat] rennen. Ik had het idee dat ze erg gehaast waren. Ik stond op dat 
moment op het terrein van dat bedrijf dat op de hoek van de rb-straat] en [a-straat] ligt. Ik 
zag dat de mannen naar mij toe kwamen. De man die voorop liep trok de deur open en trok 
mij uit de auto. De tweede man liep naar het bijrijderportier en trok deze open. Ik zag dat de 
tweede man achter de auto om liep en naar mij toe kwam. Ik merkte dat de tweede man mij 
vastpakte. Ik zag dat hij in zijn rechterhand een vuurwapen had en dat hij het vuurwapen 
tegen mijn rechterslaap drukte. Het vuurwapen was ongeveer 35 centimeter lang en er zat 
een demper op. De mannen spraken in elkaar tegen een taal die ik niet kon verstaan. De 
mannen haalden een bak uit de kofferbak van de auto en duwden mij vervolgens in de 
kofferbak. Toen ik in de kofferbak lag heb ik op mijn horloge gekeken en zag ik dat het 
21: 10 uur was. Ik hoorde twee portieren en we zijn gaan rijden. De twee mannen spraken de 
hele tijd met elkaar in een vreemde taal en ze werden gebeld. Na enige tijd stopte de auto en 
ging de kofferbak open. Ik kreeg tie-rips om mijn polsen en om mijn enkels. De eerste man 
had nu het vuurwapen in zijn hand. De tweede man heeft die tie-rips bij mij omgedaan. 
Samen hebben ze mij uit de auto getild en op de grond gelegd. Ik zag dat de twee mannen in 
mijn auto van [A] wegreden. Ik heb om hulp geroepen. De man die mij hielp zei dat ik in 
Nijmegen was. 

4. 
Het door [verbalisant 4], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, en [verbalisant 5], 
adspirant van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal 
van bevindingen d.d. 12 mei 2005, nummer PL21501 05-166749 (pagina 72 tot en met 75 
PV Politie), voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde 
verbalisanten, zakelijk weergegeven: 

Op 10 mei 2005 omstreeks 21:18 uur kregen wij van de regionale meldkamer te 's
Hertogenbosch telefonisch een melding door. De medewerker van de meldkamer deelde 
mede dat zojuist de hond van [slachtoffer 1] was aangeschoten op de [a-straat] [het hof 
begrijpt: [a-straat]] te Mill. [Slachtoffer 1] woont op huisnummer [1]. De medewerker 
deelde mij vervolgens mede dat hij nog een melding binnen kreeg in Mill. De medewerker 
deelde mij mede dat de man van meldster [betrokkene 1] zojuist gezien had dat een 
medewerker van een beveiligingsbedrijf in de kofferbak van zijn auto werd gestopt op het 
terrein van [B] aan de rb-straat] te Mill en dat de auto met de beveiligingsmedewerker in de 
kofferbak is weggereden. Wij zijn ter plaatse naar de [b-straat] gegaan. Er kwam een man, 
genaamd [betrokkene 1], op ons aflopen. Deze man deelde ons mede dat hij naast het pand 
van [B] woont en dat hij had gezien dat er een auto van een beveiligingsbedrijf op het 
terrein van [B] stond. [Betrokkene 1] deelde ons verder mede dat hij had gezien dat twee 
donkere mannen de man van de beveiligingsauto in de kofferbak van de beveiligingsauto 
stopten en dat er door de donkere mannen spullen uit de kofferbak van die auto werden 
gegooid. [Betrokkene 1] deelde ons verder mede dat hij zag dat de beveiligingsauto 
vervolgens wegreed en dat er niemand meer op het terrein van [B] was achtergebleven. Wij 
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hebben vervolgens een onderzoek ingesteld bij de achtergebleven goederen op het terrein 
van [B]. Wij zagen ondermeer papieren liggen waarop het logo van beveiligingsbedrijf [A] 
stond. 
Door mij, [verbalisant 5], is [getuige 1] gehoord als getuige. [Getuige 1] verklaarde dat hij 
die avond omstreeks 20:47 uur een auto met een Belgisch kenteken zag staan op de hoek 
van de Vorleweg en de Antillenweg te Mill. [Getuige 1] verklaarde verder dat hij zag dat er 
een man in deze auto zat, dat er twee mannen buiten de auto stonden en dat alle drie de 
mannen een Marokkaans uiterlijk hadden. 
Vervolgens werd ik, [verbalisant 5], aangesproken door de getuige [getuige 2]. Hij deelde 
mij mede dat hij omstreeks 22:20 uur een jongen met een Marokkaans uiterlijk had zien 
lopen in de buurt van de Domeinenstraat, Vloetsestraat te Mill en dat deze jongen hem was 
opgevallen door zijn rare gedrag. Omstreeks 22:55 uur deelde de getuige [getuige 2] mede 
dat hij de jongen waarover hij eerder verklaarde, zojuist had zien lopen bij de rotonde aan de 
Karstraat te Mill. De jongen droeg een donker T-shirt met een print op de borst en witte 
sportschoenen. Omstreeks 23:00 uur zagen wij een jongen staan die aan het opgegeven 
signalement voldeed. Wij spraken de jongen aan en vroegen wie hij was. Deze jongen 
overhandigde ons hierop zijn verblijfsdocument. Wij zagen dat de personalia van deze 
jongen waren: [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] 1987 te [geboorteplaats], 
wonende in [woonplaats]. Op onze vraag hoe [betrokkene 2] in Mill was gekomen, zei hij 
dat hij met twee vrienden mee was gegaan. 
[Betrokkene 2] vertelde dat de auto waar ze mee waren een Belgisch kenteken had. 
[Betrokkene 2] vertelde dat zijn vrienden in de richting van Nijmegen waren gereden. 

5. 
Het door [verbalisant 6], brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 12 mei 2005, nummer PL2150/ 05-166749 
(pagina 104 en 105 PV Politie), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 3], 
zakelijk weergegeven: 

Op 10 mei 2005 omstreeks 19:40 uur fietste ik vanaf de Borneoweg linksaf de Hertsweg in 
Mill op. Vlak voor de splitsing met de Berentsweg kwam ik een donkerblauwe Fiat Punto 
tegen. De auto had een buitenlands kenteken. Die dag omstreeks 20:40 uur reed ik in mijn 
auto op de Antillenweg in de richting van de Hertsweg in Mill. Net voor de splitsing 
AntillenweglHertsweg zag ik weer diezelfde Fiat Punto. Ik zag dat die Fiat Punto door drie 
man werd geduwd. Het waren Turkse of Marokkaanse mannen. 

6. 
Het door [verbalisant 7], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, en voornoemde 
verbalisant [verbalisant 1] in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor 
d.d. 13 augustus 2005, nummer PL2150/05-166749 (pagina 516 tot en met 526 PV Politie), 
voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 4], zakelijk weergegeven: 

Ik heb een relatie met [betrokkene 5] [het hof: hierna te noemen [betrokkene 5]]. De neef 
van [betrokkene 5] heet [betrokkene 2] [het hof begrijpt: [betrokkene 2]] en woont in 
Nederland. [Betrokkene 5] heeft een vriend die ook [verdachte] heet. De bijnaam van die 
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[verdachte] luidt: "[verdachte]" [zijnde verdachte, zo begrijpt het hof]. 
Op 9 mei 2005 heb ik een auto gehuurd. Die auto moest de volgende dag om 15:00 uur 
terug zijn. De man van de garage had gezegd dat de auto de volgende dag [het hof begrijpt: 
10 mei 2005] om 18:00 uur zou stoppen. Ik heb de auto die ik op 9 mei 2005 heb gehuurd 
aan [betrokkene 5] uitgeleend. De dag dat ik de auto had uitgeleend, heeft [betrokkene 5] 
mij afgezet en zijn ze - [betrokkene 5], die vriend [verdachte] en neef [betrokkene 2] - met 
de auto naar Nederland gereden. Op woensdag [het hof begrijpt: 11 mei 2005] sprak ik 
[betrokkene 5] via de telefoon. Hij zei me dat hij met de trein naar huis was gekomen. 

7. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 7] en voornoemde verbalisant [verbalisant 1] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 13 augustus 2005, 
nummer PL2150/05-166749 (pagina 527 tot en met 536 PV Politie), voor zover inhoudende 
als verklaring van [betrokkene 4], zakelijk weergegeven: 

De auto die ik op 9 mei 2005 in België heb gehuurd, heb ik op verzoek van [betrokkene 5] 
gehuurd. Hij ging met nog iemand zijn neef [betrokkene 2] naar Nederland brengen. In de 
auto die ik heb gehuurd lag geen rommel. Er lagen ook geen peuken in. Ik heb in de auto 
gerookt. Ook [betrokkene 5], die vriend [verdachte] en neef [betrokkene 2] hebben in de 
auto gerookt. Ik ben op 9 mei 2005 omstreeks 15:00 uur afgezet. 

8. 
Het door [verbalisant 8], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal d.d. 11 mei 2005, nummer PL21501 05-166749 (pagina 146 PV 
Politie), voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde verbalisant, 
zakelijk weergegeven: 

Naar aanleiding van een gepleegde vrijheidsbeneming bevond ik mij op 10 mei 2005 op de 
lb-straat] te Mill. Op de Antillenweg, vlak voor de kruising met de Vorleweg, in de berm, 
rechts van de rijbaan, zag ik een personenauto, merk Fiat Punto, voorzien van een Belgisch 
kenteken, kleur blauw, staan. Bij deze auto bevonden zich geen personen. 

9. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 6] en [verbalisant 9], hoofdagent van 
regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 
bevindingen d.d. 13 mei 2005, nummer PL2150/05-166749 (pagina 147 PV Politie), voor 
zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde verbalisanten, zakelijk 
weergegeven: 

Op 12 mei 2005 hebben wij met de bij [betrokkene 2] aangetroffen autosleutel 
gecontroleerd of met deze sleutel de personenauto, Fiat Punto, voorzien van het Belgisch 
kenteken [AA-OO-BB] [het hof: in de bewijsoverweging ten gevolge van een typefout 
aangeduid als [AA-OO-BB]], geopend en gestart kon worden. Het linkerportier kon met de 
sleutel geopend worden. Het rechterportier was beschadigd. De sleutel paste op het 
contactslot. De personenauto kon echter niet worden gestart. 
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10. 
Een, in verband met de overige bewijsmiddelen, gebezigd schriftelijk bescheid als bedoeld 
in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering, te weten 
een vertaling van een proces-verbaal van de Federale politie te Luik (België) d.d. 13 mei 
2005 (pagina 508 en 509 PV Politie), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 
6], wonende te [woonplaats], zakelijk weergegeven: 

Ik: ben beheerder van het bedrijf "[Cl" te [plaats]. De Fiat Punto, met kenteken [AA-OO-BB], 
is op 9 mei 2005 gehuurd. De Fiat werd gehuurd voor één dag. Al onze voertuigen zijn 
voorzien van een programmeerbare startonderbreker. Dit is een veiligheidsmaatregel om 
ervoor te kunnen zorgen dat de klanten de in het verhuurcontract overeengekomen 
gebruiksduur van het voertuig respecteren. De programmeerunit, bestaande uit een in de 
sleutelhouder van de contactsleutel ingebouwde chip, werd [het hof begrijpt: in de Fiat 
Punto met kenteken [AA-OO-BB]] geprogrammeerd om het starten van het voertuig op 10 
mei 2005 na 18:00 uur te verhinderen. De klanten worden op de hoogte gesteld van de 
aanwezigheid van deze voorziening. 

li. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 6] en voornoemde verbalisant [verbalisant 9] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 31 mei 2005, nummer 
PL2150/05-166749 (pagina 501 tot en met 507 PV Politie), voor zover inhoudende als 
verklaring van [betrokkene 7], zakelijk weergegeven: 

[Betrokkene 8] [het hof: [betrokkene 8]] heeft mij en [betrokkene 2] gevraagd of wij mee 
wilden doen met het inbreken in garagebedrijven. [Betrokkene 2] zei tegen [betrokkene 8] 
dat hij wel mensen kende die [betrokkene 8] misschien konden helpen. Op 9 mei 2005 werd 
ik gebeld door [betrokkene 8]. Hij vroeg mij of ik hem op kwam halen en dat hij een 
afspraak had met [betrokkene 2] en twee Belgen. Ik heb [betrokkene 8] thuis opgehaald en 
ben met hem naar het station in Den Bosch gereden. [Betrokkene 8] en ik hebben bij het 
station staan wachten. Rond een uur of negen kwamen [betrokkene 2] en die twee Belgen 
aanrijden. Ze reden in een blauwe auto met een Belgisch kenteken. [Betrokkene 8] sprak het 
meeste met die Belgen. We gingen naar een café. Ik heb gezien dat [betrokkene 8] met 
[betrokkene 2] en die twee Belgen in een auto is gestapt. Op 10 mei 2005 ben ik een beetje 
laat in de avond gebeld door [betrokkene 2]. Hij vroeg mij of ik hem wilde komen ophalen 
in Mill. Ik ben naar [betrokkene 8] gereden. Hij zag er helemaal gestrest uit. [Betrokkene 8] 
zei dat die twee Belgen iets hadden geflikt en dat ze er vandoor waren. 

12. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 1] en [verbalisant 10], hoofdagent van 
regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor 
d.d. 20 mei 2005, nummer PL2150/05-166749 (pagina 329 tot en met 334 PV Politie), voor 
zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] 1987, 
zakelijk weergegeven: 
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Ik heb mijn neef [betrokkene 5] [het hof begrijpt: [betrokkene 5]] verteld dat [betrokkene 8] 
en [betrokkene 7] een plan hadden om mensen te beroven. [Betrokkene 5] zei mij dat hij dat 
wilde doen en dat ik met hem naar [betrokkene 8] moest gaan. Ik ben [het hof begrijpt: op 9 
mei 2005] met [betrokkene 5] en zijn vriend uit België, [verdachte] genaamd [het hof 
begrijpt: verdachte], vanuit België naar het station in Den Bosch gereden. In Den Bosch 
gingen we naar een café. [Betrokkene 8] en [betrokkene 7] [het hof: [betrokkene 7]] waren 
daar ook. 

13. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 1] en voornoemde verbalisant [verbalisant 10] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 18 mei 2005, nummer 
PL2150105-166749 (pagina 295 tot en met 299 PV Politie), voor zover inhoudende als 
verklaring van [betrokkene 2], zakelijk weergegeven: 

Op 10 mei 2005 werd ik door [betrokkene 5] gebeld. Hij zei mij dat ik naar het station in 
Tilburg moest komen. Ik moest naar de parkeerplaats lopen. Ik zag daar de Fiat staan. Ik ben 
in de auto gestapt. Die vriend van [betrokkene 5], [verdachte], zat ook in de auto. Rond 
17: 15 uur zijn we vanaf het station vertrokken. 

14. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 1] en voornoemde verbalisant [verbalisant 10] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 19 mei 2005, nummer 
PL2150105-166749 (pagina 314 tot en met 319 PV Politie), voor zover inhoudende als 
verklaring van [betrokkene 2], zakelijk weergegeven: 

Op 9 mei 2005 vroegen [betrokkene 5] en zijn vriend [verdachte] aan [betrokkene 8] of hij 
werk voor hen had. [Betrokkene 8] vertelde dat hij veel plannen had. [betrokkene 8] zei: 
"We kunnen morgen beginnen". [Betrokkene 8] vertelde dat hij thuis een pistool had liggen. 
Op 10 mei 2005 trof ik [betrokkene 5] en zijn vriend [verdachte] op het station in Tilburg. Ik 
ben bij hen in de auto, een Fiat Punto, gestapt. 'à vertelden dat we naar [betrokkene 8] 
gingen. We zijn om ongeveer 17:17 uur van Tilburg naar Den Bosch gereden. Om ongeveer 
18:00 uur waren we in Den Bosch. We hebben [betrokkene 8] opgepikt bij het café waar we 
die dag daarvoor waren geweest. [Betrokkene 8] zei: "Kom we gaan ergens naar iets 
kijken". We zouden alleen ergens langs gaan en in de auto blijven. We zijn toen met ons 
vieren naar Mill gegaan. [Betrokkene 8] wees de weg. Vanuit Den Bosch heeft [betrokkene 
8] verteld hoe we moesten rijden. Op een gegeven moment stopte de auto. De auto wilde 
niet meer starten. 
[Betrokkene 8] wilde niet bij ons blijven staan en zei dat hij naar een cafeetje zou gaan. 
[Betrokkene 5] heeft zijn vriendin gebeld. Hij vertelde haar dat de auto gestopt was. 
[Betrokkene 5] zei dat ze een auto gingen stelen. Ik zag dat die vriend een pistool mee nam. 
[Betrokkene 5] zei dat ik alleen maar achter moest blijven en dat ik zelf moest weten hoe ik 
naar huis zou gaan. Na ongeveer 10 minuten hoorde ik het scheuren van een auto. Ik zag een 
witte auto met daarin [betrokkene 5] en die vriend voorbij komen. Ik heb toen [betrokkene 
7] gebeld. Ik zei tegen hem dat ik alleen was en vroeg hem of hij mij op wilde halen. 
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15. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 1] en voornoemde verbalisant [verbalisant 10] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 19 mei 2005, nummer 
PL2150105-166749 (pagina 320 tot en met 326 PV Politie), voor zover inhoudende als 
verklaring van [betrokkene 2], zakelijk weergegeven: 

Toen we [het hof begrijpt: verdachte, [betrokkene 5], [betrokkene 8] en [betrokkene 2]] naar 
Mill reden [het hof begrijpt: op 10 mei 2005] vertelde [betrokkene 8] in de auto dat hij een 
vriend had in Mill die veel geld thuis had liggen. Hij zei dat hij die dag wilde laten zien 
waar die man die veel geld thuis heeft woonde. Later zou die vriend dan beroofd worden. 
[Betrokkene 8] had een plattegrond bij zich van de woning van die vriend. Die plattegrond 
was getekend door hem en liet zien hoe die woning van die vriend eruit zag. [Betrokkene 8] 
wilde laten zien hoe die woning van de vriend die veel geld had liggen eruit zag. We zijn 
toen langs dat huis van die vriend gereden. Daarna zijn we gestopt en wilde de auto niet 
starten. 

16. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 1] en voornoemde verbalisant [verbalisant 10] 
in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 19 mei 2005, nummer 
PL2150105-166749 (pagina 320 tot en met 326 PV Politie), voor zover inhoudende als 
verklaring van [betrokkene 2] [betrokkene 2], zakelijk weergegeven: 

In Mill [het hof begrijpt: op 10 mei 2005] was de auto gestopt. We hebben de auto 
geparkeerd. Die vriend [verdachte] en ik hebben de auto geduwd. [Betrokkene 5] en die 
vriend [verdachte] wilden een auto gaan stelen. Die vriend had een pistool bij zich. Ik zag 
dat die vriend uit de kofferbak van de auto dat pistool pakte. Het was een pistool waarop iets 
langs geschroefd was. Dat lange ding zat voor op het pistool. Ik zag dat hij het pistool onder 
zijn jas stopte. [Betrokkene 5] zag dat die vriend [verdachte] een pistool pakte. [Betrokkene 
5] en die vriend [verdachte] stonden stiekem te praten. Ik kon hem Diet verstaan, want ze 
spraken Frans met elkaar. [Betrokkene 5] zei dat ze een auto gingen stelen. [Betrokkene 5] 
en die vriend [verdachte] liepen weg. [Betrokkene 5] gaf de sleutels van de auto aan mij. 
Ongeveer 10 minuten daarna kwam opeens een witte auto langs scheuren. Ik hoorde een 
hard geluid van een motor van een auto die hard rijdt. Ik keek naar die auto en ik zag dat 
[betrokkene 5] achter het stuur zat van die auto. Ik zag die vriend naast hem zitten. Die 
vriend van [betrokkene 5] keek naar mij. Het was een witte auto met een teken of letters van 
een bedrijf. De auto reed hard door. Ik zag dat het een bedrijfsauto was. 

17. 
Het door [verbalisant 11], brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, en [verbalisant 12], 
brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal 
van bevindingen d.d. 28 februari 2007, nummer 27-010283, voor zover inhoudende als 
relaas van bevindingen van voornoemde verbalisanten, zakelijk weergegeven: 

Op 28 februari 2007, aanvangende te 12:30 uur, hebben wij de verdachte [verdachte], 
geboren op [geboortedatum] 1985, verhoord. Tijdens dit verhoor is de verdachte [verdachte] 
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in persoon geconfronteerd met [betrokkene 2], geboren op [geboortedatum] 1987. 

18. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 11] in de wettelijke vorm opgemaakte proces
verbaal van verhoor d.d. 28 februari 2007, nummer PL2156/05-166749, voor zover 
inhoudende als de op 28 februari 2007 omstreeks 13: 10 uur afgelegde verklaring van 
[betrokkene 2] en als relaas van voornoemde verbalisant, zakelijk weergegeven: 

Vraag: Wie is de persoon met wie ik jou zojuist heb geconfronteerd. 
Antwoord: Dat is de vriend van mijn neef [verdachte]. Zijn naam is ook [verdachte]. Dit is 
de jongen waarover ik in mijn verklaringen heb gesproken. 

19. 
Het door [verbalisant 13], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, en [verbalisant 14], 
brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal 
sporenonderzoek voertuig d.d. 18 mei 2005, nummer PL21oo/05-166749 (pagina 580 tot en 
met 588 PV Politie), voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde 
verbalisanten, zakelijk weergegeven: 

Op 11 mei 2005 werd door ons technisch sporenonderzoek ingesteld aan een aangetroffen 
voertuig in verband met een vermoedelijke poging tot diefstal met geweld, een vernieling 
(doodschieten van een hond) en een wederrechtelijke vrijheidsbeneming, gepleegd te Mill 
op [a-straat] en [b-straat] op 10 mei 2005. Het voertuig werd aangetroffen op de 
Antillenweg te Mill, nabij de kruising met de Vorleweg. 
Het voertuig voldeed aan de volgende beschrijving: 
Soort voertuig: personenauto 
Merk: Fiat 
Type: Punto 
Kleur: blauw 
Kenteken: [AA-OO-BB] 

Bij [betrokkene 2] werd een autosleutel aangetroffen. De auto was afgesloten en met de 
voornoemde autosleutel kon de auto worden ontsloten. De sleutel paste ook in het 
contactslot van de auto en bij het omdraaien van de sleutel trad de startmotor in werking. De 
motor van de auto sloeg echter niet aan. 
In het portiervak van het linkerportier werd een flesje Coca Cola aangetroffen. Het flesje 
Coca Cola werd voor nader onderzoek veiliggesteld en genummerd: HW -13a. 
Achter de passagiersstoel werd een plastic draagtas aangetroffen die door ons voor nader 
onderzoek werd veiliggesteld en genummerd: HW-27. 

De volgende sporen of monsters [het hof begrijpt: uit voornoemd voertuig] werden door mij 
in het belang van de bewijsvoering c.q. nader onderzoek veiliggesteld en gewaarmerkt: 
HW-14b Identiteitszegel: AH0881 Betreft: Peuk asbak 
HW -40a Identiteitszegel: AH0889 Betreft: Koffiemok 
HW -14d Identiteitszegel: AH0883 Betreft: Peuk asbak 
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HW-23 Identiteitszegel: AHD887 Betreft: Fles cola 

20. 
Het door [verbalisant 15], inspecteur van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal identificatie dactyloscopische sporen d.d. 21 juni 2006, nummer 
PL2100/05-166749 (pagina 649 PV Politie), voor zover inhoudende als relaas van 
bevindingen van voornoemde verbalisant, zakelijk weergegeven: 

Op 11 mei 2005 werd door de technisch rechercheurs van regiopolitie Brabant-Noord 
[verbalisant 13] en [verbalisant 14] een technisch sporenonderzoek ingesteld in een 
personenauto van het merk Fiat en voorzien van kenteken [AA-OO-BB]. Op 21 mei 2005 
werden door mij twee dactyloscopische sporen zichtbaar gemaakt op een colafles gemerkt 
HW13a en een witte draagtas gemerkt HW27. De sporen HW13a en HW27 waren bij 
bovengenoemd onderzoek uit de auto veiliggesteld. Het dactyloscopisch spoor op de 
colafles werd door mij gemerkt HW13a-l en de witte draagtas werd door mij gemerkt 
HW27-1. 
Op 21 juni 2006 ontving ik van het onderzoeksteam een dactyloscopisch signalement van: 
[betrokkene 5], geboren op [geboortedatum] 1981. Op 21 juni 2006 vergeleek ik de 
afdrukken van bovengenoemde [betrokkene 5] met de dactyloscopische sporen gemerkt 
HWI3A-l en HW27-1. Bij dat onderzoek bleek mij dat: 
- het spoor gemerkt HW 13a-l identiek was aan de afdruk van de linkerduim 
- het spoor gemerkt HW27-1 identiek was aan de afdruk van de rechterduim, 
beiden voorkomende op het vingerafdrukkenblad van [betrokkene 5]. 

21. 
Een, in verband met de overige bewijsmiddelen, gebezigd schriftelijk bescheid als bedoeld 
in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van Strafvordering, te weten 
het door ir. HJ.T. Janssen opgemaakte deskundigenrapport d.d. 2 april 2007, voor zover 
inhoudende, zakelijk weergegeven: 

Van het onderzochte celmateriaal op de sigarettenpeuk [AHD881]#1 en in de bemonstering 
[AHD889]#1 van het koffieglas zijn DNA-mengprofielen verkregen, met daarin de DNA
kenmerken van ten minste twee personen, waarvan minimaal één man. 
Het onderzochte celmateriaal op de sigarettenpeuk [AHD881]#1 en in de bemonstering 
[AHD889]#1 van het koffieglas bestaat uit een mengsel van celmateriaal dat afkomstig kan 
zijn van verdachte [verdachte]. 

De kans dat de DNA-kenmerken van een willekeurig gekozen man binnen het DNA
mengprofiel van het onderzochte celmateriaal op de sigarettenpeuk [AHD881]#1 passen, is 
ongeveer één op 690 duizend. 
De kans dat de DNA-kenmerken van een willekeurig gekozen man binnen het DNA
mengprofiel van het onderzochte celmateriaal in de bemonstering [AHD889]#1 van het 
koffieglas passen, is ongeveer één op 870 duizend. 

Van het onderzochte celmateriaal op de sigarettenpeuk [AHD883]#1 is een DNA-
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mengprofiel verkregen met daarin de DNA-kenmerken van ten minste twee personen, 
waarvan minimaal één man. 
Uit dit DNA-mengprofiel zijn een DNA-hoofdprofiel en een DNA-nevenprofiel afgeleid. 
Het afgeleide DNA-hoofdprofiel is gelijk aan het DNA-profiel van de verdachte [betrokkene 
2]. De DNA-kenmerken in het DNA-nevenprofiel zijn gelijk aan de desbetreffende DNA
kenmerken in het DNA-profiel van de verdachte [verdachte]. 
Dit betekent dat het onderzochte celmateriaal op de sigarettenpeuk [ADH883]#1 bestaat uit 
een mengsel van celmateriaal dat afkomstig kan zijn van verdachte [betrokkene 2] [en dus 
niet van medeverdachte [betrokkene 5], zoals het hof abusievelijk onder "Bijzondere 
overwegingen omtrent het bewijs" onder het achtste gedachtestreepje heeft overwogen] en 
celmateriaal dat afkomstig kan zijn van de verdachte [verdachte]. 
De kans dat de DNA-kenmerken in het DNA-profiel van een willekeurig gekozen man 
gelijk is aan het afgeleide DNA-hoofdprofiel van het onderzochte celmateriaal op de 
sigarettenpeuk [AHD883]#1 is kleiner dan één op één miljard. 
De kans dat de DNA-kenmerken in het DNA-profiel van een willekeurig gekozen persoon 
gelijk zijn aan de DNA-kenmerken in het DNA-nevenprofiel van het onderzochte 
celmateriaal op de sigarettenpeuk [AH0883]#1 is kleiner dan één op één miljard. 

Van het onderzochte celmateriaal in de bemonstering [AHD887]#1 van een colafles is een 
DNA-mengprofiel verkregen met daarin de DNA-kenmerken van ten minste twee personen, 
waarin minimaal één persoon. 
Uit dit DNA-mengprofiel is een DNA-hoofdprofiel afgeleid. Het afgeleide DNA
hoofdprofiel is gelijk aan het DNA-profiel van de verdachte [verdachte]. Dit betekent dat 
het celmateriaal in de bemonstering [AH0887]#1 van een colafles uit een mengsel van 
celmateriaal dat afkomstig kan zijn van de verdachte [verdachte]. 
De kans dat het DNA-profiel van een willekeurig gekozen man gelijk is aan het afgeleide 
DNA-hoofdprofiel van het onderzochte celmateriaal in de bemonstering [AHD887]#1 is 
kleiner dan één op één miljard. 

22. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 5] in de wettelijke vorm opgemaakte proces
verbaal van verhoor d.d. 11 mei 2005, nummer PL2150/05-166749 (pagina 96 PV Politie), 
voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 1], zakelijk weergegeven: 

Op 10 mei 2005 omstreeks 20:30/20:45 uur ging ik mijn auto in de garage zetten. Ik. woon 
op rb-straat 1] te Mill. Ik. zag vanaf de inrit de auto van het beveiligingsbedrijf op het terrein 
van [B] te Mill. Ik. zag twee personen. Ik. zag alleen dat de kofferbak open ging. Ik. hoorde de 
mannen in een buitenlandse taal schreeuwen. Ik. zag dat de mannen donkergetint waren. Ik. 
hoorde dat ze iets uit de auto gooiden. Ik. hoorde dat de portieren van de auto dichtsloegen 
en dat de auto in volle vaart richting de Antillenweg reed. 

23. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 7] en voornoemde verbalisant [verbalisant 
12J, [verbalisant 16], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, en voornoemde 
verbalisant [verbalisant 11] in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 

Pagina 20 van 30 



bevindingen d.d. 2 juni 2005, nummer PL2150105-166749 (pagina 205 en 2067 PV Politie), 
voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde verbalisanten, zakelijk 
weergegeven: 

Op 31 mei 2005 waren wij in de woning van [betrokkene 8]. In berging zagen wij een 
plastic tas. In die plastic tas zaten tie-rips. In de tweede slaapkamer lag op een tafeltje een 
met pen getekende plattegrond van een pand. 

24. 
Het door [verbalisant 17], hoofdagent van regiopolitie Brabant-Noord, in de wettelijke vorm 
opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 juni 2005, nummer PL2 I 501 05-166749 
(pagina 209 PV Politie), voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde 
verbalisant, zakelijk weergegeven: 

Naar aanleiding van de inbeslagname van een plattegrond heb ik een bezoek gebracht aan 
het autobedrijf en de woning van [slachtoffer 1], gevestigd [a-straat 1] te Mill. Ik heb ter 
plaatse geconstateerd dat de vorm van de bedrijfsruimte zoals is getekend op de 
inbeslaggenomen plattegrond, overeenkomt met de werkelijkheid. 

25. 
Het door [verbalisant 18], brigadier van regiopolitie Brabant-Noord, en [verbalisant 19], 
inspecteur van politie, beiden technisch rechercheur en behorende tot de Technische 
Recherche van de politie Gelderland-Zuid, in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal 
onderzoek technische recherche d.d. 17 mei 2005, nummer PL084T/05-060518 (pagina 613 
tot en met 615 PV Politie), voor zover inhoudende als relaas van bevindingen van 
voornoemde verbalisanten, zakelijk weergegeven: 

Op 10 mei 2005 werd door ons een onderzoek ingesteld in verband met het aantreffen van 
een beveiligingsbeambte die slachtoffer was geworden van een vrijheidsberoving. Hiervan 
werd aangifte gedaan door [slachtoffer 3], geboren op [geboortedatum] 1981. 
Op 11 mei 2005 stelden wij nader sporenonderzoek in en aan de surveillanceauto van het 
slachtoffer, een Seat Ibiza met kenteken [CC-OO-DD], aangetroffen op een parkeerplaats 
nabij het centraal station in Nijmegen. De binnen- en buitenzijde van de personenauto werd 
door ons op dactyloscopische sporen onderzocht. Daarbij werd door ons op de buitenzijde 
links op de achterklep van deze auto een handpalmspoor aangetroffen. Dit spoor werden 
door ons veiliggesteld op zwarte dactyloscopische folie, SVO-310. 

26. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 15] in de wettelijke vorm opgemaakte proces
verbaal identificatie dactyspoor d.d. 8 maart 2007, nummer PL216A105-166749, voor zover 
inhoudende als relaas van bevindingen van voornoemde verbalisant, zakelijk weergegeven: 

Op 11 mei 2005 werd door [verbalisant 18] en [verbalisant 17] een sporenonderzoek 
ingesteld aan een personenauto, voorzien van het kenteken [CC-OO-DD]. Dit naar aanleiding 
van een ontvoering op 10 mei 2005 van een beveiligingsbeambte vanuit Mill. Op de 
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buitenzijde van de auto, links op de achterklep, werd door hen een handpalmspoor 
aangetroffen en veiliggesteld onder spoornummer SVO-31O. Op 6 maart 2007 ontving ik via 
de technisch rechercheur van de regiopolitie Brabant-Noord [verbalisant 13] het 
bovengenoemd dactyloscopisch spoor gemerkt SVO-31O. Mij werd verzocht dat spoor te 
vergelijken met de dactyloscopische afdrukken van [betrokkene 5], geboren op 
[geboortedatum] 1981. Bij dat onderzoek bleek mij dat het spoor gemerkt SVO-31O identiek 
was aan de afdruk van de linkerhandpalm voorkomende op het handpalmafdrukkenblad van 
[betrokkene 5] voornoemd. 

27. 
Het door voornoemde verbalisant [verbalisant 11] in de wettelijke vorm opgemaakte proces
verbaal d.d. 27 december 2006, zaak dossier, delict 1, voor zover inhoudende als onderzoek 
telecommunicatie (pagina 39 tot en met 45 PV Politie), zakelijk weergegeven: 

In het kader van het onderzoek zijn de historische verkeersgegevens verstrekt van de 
navolgende telefoonnummers: 
06-[001], in gebruik bij [betrokkene 2]; 
[002] (Belgisch mobiel nummer) in gebruik bij [betrokkene 5]; 
[003] (Belgisch mobiel nummer) in gebruik bij [betrokkene 4]. 

In het telefoongeheugen van de telefoon, aangetroffen bij de verdachte [betrokkene 2], werd 
het nummer: [002] aangetroffen, met daarbij de aantekening "[verdachte]". Door 
[betrokkene 2] werd verklaard dat dit nummer in gebruik is bij zijn neef [betrokkene 5]. In 
het geheugen van de telefoon, aangetroffen bij de verdachte [betrokkene 4], werd het 
nummer: [002] aangetroffen. Door [betrokkene 4] werd verklaard dat dit nummer in gebruik 
is bij [betrokkene 5]. 

De navolgende gegevens zijn aangetroffen: 

10 mei 2005 

20.20 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Mil!; 
20.22 uur communiceert [betrokkene 5] via een communicatiemast te Mil1; 
20.23 uur communiceert [betrokkene 5] via een communicatiemast te Mil1; 
20.25 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Mil!; 
20.36 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Mil!; 
20.30 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Mill; 
21.02 uur communiceert [betrokkene 5] via een communicatiemast te Mil1; 
21.02 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Mill; 
21.03 uur communiceert [betrokkene 5] via een communicatiemast te Mil!; 

Pagina 22 van 30 



-------

21.18 uur contact tussen [betrokkene 4] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Haps; 
21.40 uur contact tussen [betrokkene 2] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 2] zich 
bevindt te Mill en [betrokkene 5] te Nijmegen; 
21.43 uur contact tussen [betrokkene 2] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 5] zich 
bevindt te Nijmegen; 
21.44 uur contact tussen [betrokkene 2] en [betrokkene 5], waarbij [betrokkene 2] zich 
bevindt te Mill; 
21.45 uur conununiceert [betrokkene 5] via een conununicatiemast te Nijmegen; 
21.49 uur conununiceert [betrokkene 5] via een communicatiemast te Nijmegen" 

9. Het Hof heeft voorts in het arrest nog enkele bijzondere overwegingen omtrent het bewijs 
opgenomen. Die uitvoerige overwegingen hebben naast de bewijsmiddelen nauwelijks 
toegevoegde betekenis in strafvorderlijke zin, maar beogen kennelijk geïnspireerd door het 
zogenaamde Promismodel in een lopend verhaal de gang van zaken te schetsen. Omdat de 
cassatiemiddelen zich niet tegen die bijzondere overwegingen richten zijn ze hier niet 
opgenomen. 

10. Anders dan het tweede middel stelt blijkt uit de bovenstaande bewijsmiddelen dat het 
Hof het bewijs ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde niet enkel heeft gebaseerd op 
de verklaringen van medeverdachte [betrokkene 2], maar tevens op de verklaringen van 
getuige [betrokkene 4] (bewijsmiddel 6 en 7), de verklaringen rond de Fiat Punto en waar 
deze is gesignaleerd (bewijsmiddelen 5, 8, 9 en 10), de verklaring van [betrokkene 7] 
(bewijsmiddelll, met name ook waar [betrokkene 7] verklaart dat [betrokkene 8] zei dat 
"die twee Belgen iets hadden geflikt en dat ze er vandoor waren"), en de bevindingen inzake 
het aangetroffen DNA-materiaal (bewijsmiddelen 19 en 21). 

11. Het komt mij voor dat de door mij genoemde bewijsmiddelen voldoende steun geven 
aan de verklaringen van [betrokkene 2). 

12. Het middel faalt derhalve. 

13. Het derde middel klaagt dat het Hof het verweer van de verdediging omtrent de 
betrouwbaarheid van de verklaringen van [betrokkene 2) onvoldoende begrijpelijk heeft 
weerlegd. 

14. Het Hof heeft ten aanzien van bedoeld verweer het volgende in zijn arrest overwogen en 
beslist: 

"Van de zijde van de verdediging is - kort samengevat - aangevoerd dat de verklaringen van 
[betrokkene 2] [betrokkene 2] niet tot het bewijs mogen worden gebezigd nu deze 
verklaringen tegenstrijdigheden bevatten en derhalve als onbetrouwbaar en als kennelijk 
leugenachtig van het bewijs dienen te worden uitgesloten. 

Het hof overweegt hieromtrent het navolgende. 
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[Betrokkene 2] heeft op 2 oktober 2008 bij zijn verhoor tegenover de rechter-commissaris, 
belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank 's-Hertogenbosch, op de vraag 
waarom hij niet "meteen de waarheid heeft verteld", verklaard dat de reden hiervan is dat hij 
bang was voor medeverdachte [betrokkene 5] en verdachte en dat hij, na enkele 
leugenachtige verklaringen te hebben afgelegd, de waarheid is gaan vertellen, omdat de 
politie tegen hem had gezegd dat hij niet bang hoefde te zijn, omdat zijn ouders, toen deze 
bij hem op bezoek kwamen, tegen hem hadden gezegd dat hij de waarheid moest vertellen 
en omdat hij had gehoord dat medeverdachte [betrokkene 5] en verdachte waren opgepakt. 
Het hof acht deze verklaring van [betrokkene 2] redengevend en invoelbaar en acht de door 
[betrokkene 2] afgelegde verklaringen waarmee hij openheid van zaken heeft gegeven, 
welke verklaringen steun vinden in de overige door het hof gebezigde bewijsmiddelen voor 
zover tot het bewijs gebezigd, betrouwbaar en als zodanig bruikbaar voor het bewijs. Het 
hof verwerpt derhalve het verweer." 

15. In de toelichting op het middel wordt, na een omschrijving van het in hoger beroep 
gevoerde verweer en een weergave van 's Hofs verwerping van het verweer, ten aanzien van 
de onbegrijpelijkheid van 's Hofs verwerping in de eerste plaats aangevoerd dat anders dan 
het Hof stelt de overige tot het bewijs gebezigde bewijsmiddelen geen, althans onvoldoende 
steun geven voor de vaststelling dat verdachte in Mill is geweest. 

16. Deze grief faalt, zoals ik bij de bespreking van het tweede middel al heb aangegeven. 
Daaraan doet hetgeen wordt aangevoerd ten aanzien van bewijsmiddel 4 niet af. De 
verklaring van [betrokkene 2] tegen de verbalisanten dat hij met twee vrienden was 
meegegaan, kan gezien worden -zoals het Hof kennelijk gedaan heeft- in het licht dat op het 
moment dat de Fiat niet meer startte [betrokkene 2] nog maar met twee anderen samen was 
(zie bv. bewijsmiddel 5). 

17. De tweede grief houdt in dat 's Hofs overweging omtrent de redengevendheid en 
invoelbaarheid van de verklaring van [betrokkene 2] bij de rechter-commissaris over 
waarom hij de waarheid is gaan vertellen onbegrijpelijk is, omdat een van de door 
[betrokkene 2] genoemde redenen is dat verdachte was opgepakt, terwijl het Hof ook 
verklaringen van [betrokkene 2J heeft gebruikt die zijn afgelegd voordat verdachte was 
opgepakt. 

18. De steller van het middel gaat er aan voorbij dat [betrokkene 2] als redenen om de 
waarheid te gaan verklaren tevens heeft aangevoerd dat de politie hem had gezegd dat hij 
niet bang hoefde te zijn en zijn ouders hadden gezegd dat hij de waarheid moest vertellen. 
Voorts wil de omstandigheid dat [betrokkene 2] niet meteen de waarheid heeft verteld nog 
niet zeggen dat hij in eerdere verklaringen niet deels de waarheid heeft verteld. Zoals het 
Hof omschrijft in zijn hierboven weergegeven overwegingen: "de door [betrokkene 2] 
afgelegde verklaringen waarmee hij openheid van zaken heeft gegeven, welke verklaringen 
steun vinden in de overige door het hof gebezigde bewijsmiddelen voor zover tot het bewijs 
gebezigd". 
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19. De in de toelichting op het middel genoemde verklaringen van [betrokkene 2] 
(bewijsmiddelen 14, 15 en 16) afgelegd voordat verdachte was opgepakt vinden steun in 
onder andere de verklaringen van [betrokkene 4] (bewijsmiddelen 6 en 7) ten aanzien van de 
betrokkenheid van verdachte en de Belgische Fiat, de verklaring van [betrokkene 7] 
(bewijsmiddel 11) ten aanzien van de betrokkenheid van verdachte en de omstandigheid dat 
verdachte en medeverdachte [betrokkene 5] zonder [betrokkene 2] en [betrokkene 8] met 
achterlating van de Fiat zijn weggereden, en het deskundigenrapport van ir. HJ.T. Janssen 
(bewijsmiddel 21) omtrent het aantreffen van het DNA-profiel van verdachte op een 
koffie glas, een sigarettenpeuk en een colafles, welke zijn aangetroffen in de Belgische Fiat. 
Overigens vinden de in het middel genoemde verklaringen van [betrokkene 2] ook steun in 
zijn als bewijsmiddelen 12 en 13 tot het bewijs gebezigde verklaringen. 

20. Het middel faalt derhalve in alle onderdelen. 

21. Het vierde middel klaagt dat de onder 1 bewezenverklaarde gedragingen geen strafbare 
poging tot afpersing enlof diefstal met geweldpleging opleveren. 

22. Het middel wordt uitvoerig toegelicht door te betogen dat uit de bewijsmiddelen niet 
blijkt dat sprake was van een voornemen om geld enlof enig goed toebehorende aan 
[slachtoffer 1] enlof [slachtoffer 2] weg te nemen dan wel hen tot afgifte hiervan te 
dwingen. 

23. Uit de bewijsmiddelen volgt dat: 
- [Slachtoffer 1] een garagebedrijf heeft voor in- en verkoop van auto's; 
- [Betrokkene 8] aan [betrokkene 7] en [betrokkene 2] heeft gevraagd of zij mee wilden 
doen met het inbreken in garagebedrijven, waarop [betrokkene 2] zei dat hij wel mensen 
kende die konden helpen (bewijsmiddel 11); 
- [Betrokkene 2] het plan heeft verteld aan medeverdachte [betrokkene 5], en [betrokkene 5] 
en verdachte met [betrokkene 2] daartoe met [betrokkene 2] naar Den bosch naar 
[betrokkene 8] en [betrokkene 7] zijn gereden (bewijsmiddel 14); 
- [Betrokkene 8] inderdaad een afspraak had in Den Bosch met [betrokkene 2] en verdachte 
en medeverdachte [betrokkene 5] (bewijsmiddel 11); 
- Verdachte met [betrokkene 8], [betrokkene 2] en [betrokkene 5] op aanwijzingen van 
[betrokkene 8] naar Mill is gereden (bewijsmiddel 14); 
- [Betrokkene 8] in de auto vertelde dat hij in Mill iemand kende die veel geld in huis had 
liggen en dat die persoon later beroofd zou worden (bewijsmiddel 15); 
- [Betrokkene 8] een plattegrond had van de woning van die persoon (bewijsmiddel 15); 
- de vorm van de bedrijfsruimte zoals getekend op die plattegrond overeen kwam met het 
autobedrijf en de woning van [slachtoffer 1] (bewijsmiddel 24); 
- verdachte in de auto een pistool bij zich had, waarop iets langs geschroefd was 
(bewijsmiddel 16); 
- die avond een man met een Turks of Marokkaans aanbelde bij de woning van [slachtoffer 
1] en [slachtoffer 2] (bewijsmiddelen 1 en 2); 
- zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] bij de poort twee mannen zagen staan 
(bewijsmiddelen 1 en 2); 
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- en dat één van die mannen een vuurwapen had met een demper erop (bewijsmiddelen 1 en 
2). 

24. Mijns inziens heeft het Hof hieruit zonder meer kunnen afleiden dat er sprake was van 
een voornemen om geld enJof enig goed toebehorende aan [slachtoffer 1] enJof [slachtoffer 
2] weg te nemen dan wel hen tot afgifte hiervan te dwingen. 

25. In de toelichting op het middel wordt nog gewezen op de verklaring van [betrokkene 2] 
dat verdachte en [betrokkene 5] "een auto wilden gaan stelen". Het komt mij echter voor dat 
die verklaring niet ziet op feit 1, doch op de wederrechtelijke vrijheidsberoving van feit 2. 

26. De toelichting op het middel dat, zoals gezegd geheel is toegespitst op het ontbreken van 
een voornemen, eindigt met een conclusie die niet op die toelichting aansluit. Ik citeer: 
"Hetgeen uit de gebezigde bewijsmiddelen naar voren komt is kortom dermate vaag dat de 
hieruit blijkende handelingen kunnen niet (lees: niet kunnen; PV) worden aangemerkt als 
gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm gericht zijn op de voltooiing van een 
voorgenomen afpersing enJof voorgenomen diefstal met geweldpleging." Deze conclusie dat 
er -kort gezegd- geen begin van uitvoering is geweest sluit dus niet goed aan op het 
voorgaande in de toelichting en wordt -voor zover ik kan overzien- niet zelfstandig 
onderbouwd. Ik meen daarom te kunnen volstaan met de opmerking dat wanneer personen 
met een bivakmuts op een keer of zes bij een woning aanbellen, terwijl een van hen die is 
gewapend met een vuurwapen twee maal schiet en daarbij de hond doodt en het vuurwapen 
op een van de bewoners richt dat gezien kan worden als een begin van uitvoering van 
diefstal met geweld enJof afpersing. Zie voor deze invulling de bewijsmiddelen 1 en 2. 

27. Het middel faalt. 

28. Het vijfde middel klaagt dat het Hof ten aanzien van feit 1 de bewezen verklaarde feiten 
zowel alternatief als cumulatief heeft gekwalificeerd, terwijl het een keuze had dienen te 
maken, dan wel ten aanzien van de cumulatieve kwalificatie art. 55 Sr had moeten 
toepassen. 

29. Het komt mij voor dat het Hof bedoeld heeft één poging bewezen te verklaren bestaande 
uit uitvoeringshandelingen die in diefstal met geweld dan wel afpersing kunnen uitmonden. 
Het gebruik van de woorden "enJof" in de bewezenverklaring en de kwalificatie tussen de 
diefstal en de afpersing wijst er echter op dat het Hof kennelijk ook de mogelijkheid 
aanwezig acht dat de uitvoeringshandelingen kunnen uitmonden in een feitencomplex dat 
zowel als diefstal met geweld als tegelijkertijd als afpersing zou kunnen worden 
gekwalificeerd.( 1) Het bewezenverklaarde feit kan in die optiek als poging tot diefstal met 
geweld en als poging tot afpersing gekwalificeerd worden. Dan zou inderdaad art. 55 Sr aan 
de orde kunnen zijn. Het Hof had derhalve art. 55 Sr moeten opnemen onder de 
toepasselijke wettelijke voorschriften. 

30. Dit hoeft echter niet tot cassatie te leiden. De Hoge Raad kan zelf art. 55 Sr vermelden 
bij de toepasselijke wettelijke voorschriften. 
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31 . Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de 
bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen. 

32. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, doch uitsluitend 
voorzover als wettelijk voorschrift waarop de oplegging van de straf berust niet art. 55 Sr is 
vermeld alsmede wat betreft de strafoplegging, tot vermelding door de Hoge Raad van art. 
55 Sr als wettelijk voorschrift waarop de strafoplegging mede berust en tot vermindering 
van de straf in de mate die de Hoge Raad goeddunkt, met verwerping van het beroep voor 
het overige. 

De Procureur-Generaal 
bij de Hoge Raad der Nederlanden 

AG 

1 Vgl. voor wat betreft de kwalificatie met "en/of" HR 18 november 2003, UN: AJ0517. 
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BIJLAGE 3 

Voorbeelden uit de polItiepraktijk 

- De Dienst Nationale Recherche (DNR) onderzoekt hoofdzakelijk de illegale 
activiteiten die door criminele samenwerkingsverbanden (CSV) worden verricht. 
Mede met behulp van historische verkeersgegevens worden deze 
samenwerkingsverbanden In kaart gebracht. Hierbij wordt men regelmatig 
geconfronteerd met heimelijke communicatie. Bijvoorbeeld criminelen die gebruik 
maken van openbare telefooncellen. Wanneer deze werkwijze wordt 
waargenomen wordt, direct nadat de verdachte deze openbare telefooncel heeft 
verlaten, door een observant eveneens gebruik gemaakt van dezelfde telefooncel. 
Door nadien de historische verkeersgegevens van die betreffende telefooncel te 
bevragen wordt bekend met welk telefoonnummer de verdachte contact heeft 
gehad. In meerdere gevallen leidde dit weer tot de bevraging van de historische 
gegevens van dat tegennummer en werd dit nummer ook getapt om zodoende 
meer zicht te krijgen op de heimelijke communicatie; 

- Tijdens een onderzoek naar een groepering die zich op grote schaal bezighield 
met de import en doorvoer van grote partijen heroïne werd het onderzoeksteam 
geconfronteerd met een uiterst professioneel en gedisciplineerd CSV. De 
verdachten maakten hierbij gebruik van zogenaamde callmaxers die één op één 
gekoppeld waren aan een mobiele telefoon. Tijdens de telefoon interceptie werd 
vastgesteld dat de groepering deze werkwijze hanteerde doch konden vooralsnog 
de in gebruik zijnde callmaxers en heimelijke mobiele telefoonnummers niet 
achterhaald worden. Totdat het onderzoeksteam een gesprek meekreeg waarbij 
de één de ander op een bepaald tijdstip en plaats wenste te ontmoeten doch vijf 
minuten vooraf door middel van de 'pieper' zijn komst moest aankondigen. 
Tijdens de daarop volgende observatie werd deze ontmoeting vastgesteld. 
Vervolgens werd aan alle telecomproviders verzocht om op postcode de 
verkeersgegevens van de aldaar aanwezige telefoonmasten, in de aangegeven 
periode, te verstrekken. Hierbij werd één callmaxnummer bekend en een door het 
CSV heimelijk in gebruik zijnde D6-nummer. Van beide nummers werden 
vervolgens de historische verkeersgegevens opgevraagd. De daarop gegeneerde 
informatie leidde tot het beslissende inzicht in de Modus Operandi van het CSV 
dat kort na deze bekendwording op heterdaad kon worden aangehouden. 

- Tijdens een onderzoek op een liquidatie, waarbij werd vastgesteld dat de 
verdachten gebrUik maakten van bepaalde D6-nummers werd, door middel van 
de historische verkeersgegevens, vastgesteld dat de verdachten exact een week 
eerder, omstreeks hetzelfde tijdstip, zich op en in de omgeving van het latere 
plaats delict bevonden. Nadat men hiermee werd geconfronteerd verklaarde men 
dat deze aanwezigheid te maken had met de voorbereiding van de later uit te 
voeren liquidatie. 

- Bij een serie autodiefstallen bleek op basis van historische verkeersgegevens dat 
de slachtoffers van de autodiefstallen allen telefonisch contact hadden gehad met 
een bepaalde persoon. Dit was de hoofdverdachte. 

- Uit historische verkeersgegevens bleek dat een medeverdacht regelmatig in de 
directe woonomgeving van de hoofdverdachte verbleef. De telefoon van de 
medeverdachte was op het moment van een fysieke bedreiging bovendien in de 
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directe nabijheid het slachtoffer. Zo kon ook de medeverdachte in verband 
gebracht worden met deze bedreiging. 

- Uit informatie bleek dat verdachten ter voorbereiding van bankovervallen de 
banken en de omgeving zouden gaan voorverkennen. Aan de hand van 
historische verkeersgegevens van de verdachten kon men de banken lokaliseren 
die de verdachten op het oog hadden. 

- Met behulp van locatiegegevens op plaatsen waar auto's gestolen werden kon 
men de plaats bepalen waar de gestolen auto's werden verborgen. 

- Een reeks gewelddadige overvallen I berovingen met zwaar lichamelijk letsel. 
Met behulp van historische verkeersgegevens (plaats, datum en tijdstippen) kon 
verdachten aangehouden worden. 

- In een nog lopende zaak bij de FIOD werden de historische verkeersgegevens 
gebruikt voor het bepalen van de locatie van verdachten op het moment van 
ingrijpen en in beslagname van door misdrijf verkregen goederen. Met behulp van 
de verkeersgegevens werden de contacten tussen de verdachten in kaart 
gebracht en werd het patroon van de contacten vastgelegd. Aan de hand van de 
intensiteit kon men zien of er een nieuwe zending van gestolen goederen was. 
De gegevens zijn opgenomen als bewijsmateriaal in het dossier. 

- Wereldwijd opererende Criminele Organisatie handel in merkvervalste en illegale 
medicijnen: onderzoeksperiode: januari 2006 t/m juni 2010 
Met behulp van de historische gegevens konden contacten worden vastgesteld en 
achterhaald met onder andere klanten in de zin van afnemers en in de zin van 
criminele wederverkopers. De laatste groep verkocht de illegale medicijnen op 
grote schaal. Tevens konden aan de hand van de verkregen telefoonnummers ook 
grote, met name buitenlandse, leveranciers van illegale - en merkvervalste 
medicijnen aan onze verdachte(n) worden getraceerd en in een later stadium 
mede aan de hand van de verkregen resultaten later worden geïdentificeerd. 
Via verkregen telefoongegevens werden de rechercheurs ook geattendeerd op 
andere tegen de verdachte lopende onderzoeken door hits op de verschillende 
telefoonnummers. In het financiële onderzoek, werden op deze wijze financiële 
instellingen waar de verdachten bankierden bekend. 
De uitkomsten van de historische printgegevens hebben een wezenlijke bijdrage 
geleverd en zullen bijdragen in de bewijsvoering en veroordeling van de 
verdachten. 

- Criminele organisatie die bezig houd met het vervaardigen en het in Nederland 
op de markt brengen van illegale film DVD en CD muziekboxen. 
onderzoeksperiode: januari 2010 t/m heden. 
Met behulp van de historische gegevens konden contacten tussen de criminelen 
worden vastgesteld en identiteit van deze contacten worden achterhaald. 
Deze resultaten werden in een later stadium gebruikt voor het aansturen van het 
observatie team. Ook in dit onderzoek leverde de historische printgegevens een 
belangrijke bijdrage bij het traceren van klanten in de zin van afnemers en 
verdachten in de zin wederverkopers. Leveranciers van drukwerk en leveranciers 
van plastic waren (uit Hong Kong) nodig voor de vervaardiging van deze DVD 
boxen, konden aan de hand van resultaten van een historische print worden 
achterhaald. Met behulp van deze gegevens werden met behulp van de Douane 
administratie invoerdocumenten van deze leveranciers worden achterhaald, die 
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vervolgens konden worden herleid naar onze verdachten. 
Via verkregen telefoongegevens werden wij ook geattendeerd op andere tegen de 
verdachten lopende onderzoeken door de VROS hits op de verschillende 
telefoonnummers. 
De uitkomsten van de historische printgegevens hebben een wezenlijke bijdrage 
geleverd en zullen zonder meer bijdragen in de bewijsvoering en veroordeling van 
de verdachten. 

- Betrof de productie van illegale film dvd's waarbij de verkeersgegevens hebben 
gediend als bewijs en sturingsinformatie. 
Onderzoeksperiode: 2009 
Met behulp van deze telefoongegevens werd vastgesteld dat de telefoon van de 
(hoofd) verdachte op de plaats delict aanwezig is geweest en werden er contacten 
vastgelegd tussen de verschillende verdachten, alsmede de frequentie van deze 
contacten. Aan de hand hiervan kon de organisatie in beeld worden gebracht en 
kon, gezien de tijdstippen en frequentie van de contacten worden vastgesteld 
welke acties de verdachten hadden ondernomen na het oprollen van de Illegale 
dvd pers en kon bewijs worden verzameld tegen deze verdachten. Het gebruik 
van de verkeersgegevens heeft in dit onderzoek (mede) geleid tot een 
veroordeling van de verdachten. 
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