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1. Inleiding 

Bocos Cuesta werd verdacht van het plegen van 
ontucht met vier minderjarigen. Zij verklaar-
den, na een enkelvoudige spiegelconfrontatie bij 
de politie, dat Bocos Cuesta de dader was. 
De raadsman van Bocos Cuesta verzocht bij de 
Rechtbank Amsterdam en het Hof Amsterdam 
de minderjarige getuigen te horen, zonodig via 
videoapparatuur of bij de rechter-commissaris. 
Het verzoek werd in beide instanties afgewezen. 
Bij afweging van alle daarbij betrokken belan-
gen was het hof van oordeel ‘dat aan het belang 
van de vier nog zeer jeugdige kinderen om niet 
te worden gedwongen tot herleving van een voor 
hen mogelijk bijzondere traumatische ervaring, 
voorrang dient te worden gegeven boven het 
belang van de verdachte bij het horen van deze 
kinderen.’ 
Tegen het oordeel van het hof werd cassatie in-
gesteld onder meer op de grond dat het hof bij 
de bewezenverklaring getuigenverklaringen had 
gebruikt terwijl, ondanks meerdere verzoeken 
daartoe, de verdediging nooit in staat was ge-
steld de kinderen te horen.1 Zulks in strijd met 
artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM). 
De Hoge Raad oordeelde dat artikel 6 EVRM 
niet geschonden was.2 De afwijzing door het hof 
het verzoek de getuigen te horen was volgens 
de Hoge Raad niet onbegrijpelijk omdat in het 
oordeel van het hof besloten zou liggen dat er 
voldoende steunbewijs was. 
Hierop werd een procedure gestart bij het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) waarbij de kern van de klacht was dat 
de verdachte telkens voor vier feiten veroordeeld 
was terwijl de verdediging niet in de gelegenheid 
was gesteld de enige vier getuigen die uit eigen 
wetenschap verklaarden over wat er was gebeurd 
te (doen) ondervragen. 

In het hierna volgende zal aan de hand van het 
EVRM en de jurisprudentie van het Europese 
Hof worden weergegeven in welke gevallen 
minderjarige getuigen door de verdediging 
op de zitting moeten worden gehoord en wan-
neer hierop uitzonderingen mogelijk zijn. In dit 
kader zal de bovenvermelde uitspraak van het 
EHRM worden besproken. 
Vervolgens wordt nagegaan wat de consequen-
ties zijn van dit arrest. In verband hiermee wor-
den de sinds 1 januari 2005 gewijzigde regels 
omtrent het horen van getuigen in het Neder-
landse strafrecht besproken, nu het eenvoudiger 
is geworden het horen van getuigen op de zitting 
achterwege te laten. Voor zover relevant voor het 
horen van minderjarige getuigen in zedenzaken 
zal kort op deze wijzigingen worden ingegaan. 
Tot slot zal er een conclusie volgen. 

2. Artikel 6 lid 3 Europees Verdrag  
 voor de Rechten van de Mens; het  
 recht op het (doen) ondervragen  
 van getuigen. 

Artikel 6 lid 3 sub d EVRM geeft een verdachte 
het recht ‘to examine or have examined witnesses 
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against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the 
same conditions as witnesses against him.’ 
Uit de jurisprudentie van het Europese Hof 
blijkt dat de verdachte of zijn raadsman in be-
ginsel in enig stadium van het strafproces een 
adequate mogelijkheid moet worden geboden 
de getuige te ondervragen en zijn verklaring 
aan te vechten. Het recht van de verdediging 
om getuigen te horen of te doen horen is geen 
absoluut recht, maar een uitgangspunt waarop 
uitzonderingen mogelijk zijn.

Het Europese Hof hecht waarde aan het toe-
passen van het onmiddellijkheidsbeginsel in 
de strafrechtspleging zodat getuigen in prin-
cipe op de zitting dienen te worden gehoord.3 

Volgens het Europese Hof ligt de kern van een 
eerlijk proces in de strijd tussen de partijen in 
‘adversarial argument’.4 Hiervoor is het horen 
van getuigen op de zitting van belang. In ‘Un-
terpertinger’ is door het Hof echter geoordeeld 
dat verklaringen van getuigen die niet op de 
zitting zijn afgelegd, mee kunnen werken aan 
het bewijs, mits de rechten van de verdediging 
worden gerespecteerd.5 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het 
Europese Hof toetst of de strafprocedure in 
haar geheel voldoet aan het recht op een eerlijk 
proces, inclusief de wijze waarop het bewijs is 
vergaard.6 

Bij de vraag of de verdachte een eerlijk proces 
heeft gehad dient rekening te worden gehouden 
met het recht op respect voor het privé-leven 
van het slachtoffer zoals dat voortvloeit uit ar-
tikel 8 EVRM. Het is aanvaardbaar de belangen 
te beschermen van de (minderjarige) getuige, 
zodat een afweging plaats kan vinden tussen de 
belangen van de verdediging en de getuige.7 

De Europese Commissie voor de Rechten van 
de Mens oordeelde in de zaak ‘Finkensieper’ dat 
met name bij zedendelicten rekening dient te 
worden gehouden met de belangen van getui-
gen die (vermeend) slachtoffer zijn in de betref-
fende zaak. De Commissie overwoog: 

‘ The Commission has regard to the special fea-
tures of criminal proceedings concerning rape 
and other sexual offences. Such proceedings are 
often conceived of as an ordeal by the victim, in 
particular when the latter is unwillingly con-
fronted with the defendant. In the assessment of 
the question whether or not in such proceedings 
an accused received a fair trial, account must 
be taken of the right to respect for the victim’s 
private life. Therefore, the Commission accepts 
that in criminal proceedings concerning sexual 
abuse certain measures may be taken for the 
purpose of protecting the victim, provided 
that such measures can be reconciled with an 
adequate and effective exercise of the rights of 
the defence.’ 8 
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die slachtoffer zijn van een zedendelict bestaat met 

betrekking tot de anonieme getuigen. Ook hierbij 

geldt dat een belangenafweging kan worden gemaakt 

tussen het belang van de getuige om anoniem te 
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regeling uitwerken waarbij bedreigde getuigen ano-
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worden uitgehold. Vaste jurisprudentie is inmiddels 

dat de anonieme getuige gehoord moet zijn door een 

onpartijdige magistraat. Ook bij de anonieme getuige 

kan compensatie worden geboden indien de verdedi-

ging de getuigen niet op de zitting kan horen. 

Het EHRM heeft beslist dat in bepaalde geval-
len de belangen van minderjarige getuigen be-
schermd dienen te worden hoewel de rechten 
van de verdediging in de kern niet aangetast 
mogen worden.9 Een voorbeeld hiervan biedt 
de zaak P.S. v. Duitsland waarin iemand was 
veroordeeld wegens een zedendelict met een 
minderjarige. De verdediging had de minder-
jarige getuige op geen enkel moment kunnen 
ondervragen. De bewezenverklaring, die in be-
slissende mate steunde op de verklaring van de 
minderjarige zonder dat ondervraging mogelijk 
was geweest, werd door het EHRM ontoelaat-
baar geacht. Het Europese Hof overwoog: 

‘ Finally, the information given by the girl was 
the only direct evidence of the offence in question 
and the domestic courts based their fi nding of 
the applicant’s guilt to a decisive extent on S.’s 
statements.’ 10

2.1. Compensatie en steunbewijs

De beantwoording van de vraag of artikel 6 
EVRM is geschonden, indien de verdediging 
geen mogelijkheid heeft gehad de getuige (ter 
zitting) te ondervragen, steunt in wezen op twee 
pijlers. De eerste vraag die gesteld moet worden 

is of de verdedigingsrechten op enigerlei wijze 
zijn gecompenseerd terwijl de tweede vraag is 
in hoeverre de bewezenverklaring rust op de be-
treffende getuigenverklaring. Deze twee pijlers 
werken als communicerende vaten in die zin 
dat indien compensatie is geboden steunbewijs 
minder noodzakelijk wordt, terwijl voldoende 
objectief steunbewijs schending van het EVRM 
kan voorkomen ondanks het feit dat de verdedi-
ging de minderjarige getuige niet heeft kunnen 
horen terwijl hiervoor tevens weinig compen-
satie is geboden. 

2.1.1.  Compensatie 

Volgens het Europese Hof zal terdege rekening 
moeten worden gehouden met de belangen 
van getuigen, maar essentieel is dat de verdedi-
gingsrechten hierbij niet ondermijnd worden. 
Als de belangenafweging in het nadeel van de 
verdediging uitvalt en de getuige aldus niet 
ter terechtzitting zal worden gehoord dient 
de verdediging enige compensatie geboden 
te worden.11 Hierbij kan onder meer gedacht 
worden aan een professioneel uitgevoerd stu-
dioverhoor. De rechters kunnen zich hierdoor 
een oordeel vormen over de betrouwbaarheid 
van de getuigen.12 Het doel van het horen van 
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de getuige ter zitting is immers het toetsen van 
de betrouwbaarheid.13 

2.1.2. Steunbewijs 

Bij de vraag of artikel 6 EVRM is geschonden 
is van belang in hoeverre de verklaring heeft 
bijgedragen aan de veroordeling en derhalve of 
steunbewijs voor handen was. Steunt de bewe-
zenverklaring uitsluitend of in beslissende mate14 
op verklaringen die buiten aanwezigheid van 
de verdachte zijn afgelegd dan zal schending 
van artikel 6 EVRM eerder worden aangeno-
men dan wanneer de betreffende verklaring 
als ondersteuning van de bewezenverklaring 
heeft gefungeerd.15 Relevant is derhalve het 
bewijs dat aanwezig is naast de verklaringen 
die buiten de aanwezigheid van de verdachte 
zijn afgelegd.16 
Het Hof acht artikel 6 EVRM dusdanig belang-
rijk dat, zelfs als er geruime tijd verstreken is 
en de getuigen waarschijnlijk moeilijk te vin-
den zijn en dit deels toe te rekenen is aan de 
verdachte, dit er toch niet toe kan leiden dat 
iemand, uitsluitend of in beslissende mate, 
veroordeeld wordt op basis van een verklaring 
van een getuige die de verdediging niet heeft 
kunnen (doen) ondervragen.17 

Als de bewezenverklaring niet geheel of in 
beslissende mate op de betreffende verkla-
ring rust maar de getuigenverklaring wel een 
bijdrage heeft geleverd aan de veroordeling 
dient in aanmerking genomen te worden of 
het nog wel mogelijk was de getuigen ter zit-
ting te horen.18

Er rust namelijk een inspanningsverplichting 
op de gerechtelijke instanties. Als zij er alles 
aan gedaan hebben de getuige op de zitting te 
horen maar dit toch niet is gelukt kunnen de 
in het vooronderzoek afgelegde verklaringen 
onder omstandigheden meewerken aan het 
bewijs. Zo overwoog het EHRM in de zaak 
Scheper:

‘The Court agrees with the applicant that 
it would have been preferable if Ms A., Ms 
B. and Ms C. had given evidence in the trial 
proceedings. However, it has not been argued 
and neither has it appeared that the judicial 
authorities have been negligent in their efforts 
to bring these three witnesses before the Court 
of Appeal or the investigating judge. In view 
of these efforts, their failure to appear did not 
make it necessary to discontinue the prosecu-
tion (…)’19
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Vanzelfsprekend zullen de verklaringen dan 
wel met grote behoedzaamheid moeten wor-
den benaderd. 

2.1.3.  Actieve houding van de verdediging

Echter, zelfs als aan het compensatievereiste 
niet is voldaan terwijl tevens weinig steunbewijs 
voorhanden is, hoeft dit niet in alle gevallen te 
leiden tot het aannemen van een schending van 
artikel 6 EVRM. Een vereiste om schending aan 
te nemen is namelijk dat de verdediging in de 
procedure bezwaren heeft geuit tegen gebruik 
van de verklaring en een verzoek dient te heb-
ben gedaan tot het horen van de betreffende 
getuige(n).20 Als een getuige niet is gehoord, 
maar de verdediging hier ook niet, of eerst in 
een zeer laat stadium om heeft verzocht, is het 
gelet op de jurisprudentie niet waarschijnlijk 
dat een schending van het EVRM wordt aan-
genomen.21 
Een voorbeeld hiervan biedt de zaak S.N. v. 
Zweden.22 Iemand was veroordeeld voor het 
begaan van een zedendelict met een min-
derjarige. De bewezenverklaring steunde in 
beslissende mate op de, alleen bij het verhoor 
van de politie, door de minderjarige afgelegde 
verklaring. Door de verdediging was echter 
geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de 
betreffende verklaring. Daarbij kwam nog dat 
waar de mogelijkheid was gegeven bij een twee-
de verhoor van de minderjarige, gedaan door 
de politie, aanwezig te zijn de raadsman niet 

aanwezig was. Een schending van het EVRM 
werd in deze zaak dan ook niet aangenomen.23 
Als het, bijvoorbeeld door overlijden, niet meer 
mogelijk is de getuige op de zitting te horen, 
is verzet tegen het gebruik van de getuigenver-
klaring door de verdediging ook een vereiste. 
Gebruik van deze verklaring zal, als de verde-
diging zich niet verzet heeft, eveneens niet tot 
schending van het EVRM kunnen leiden.24 

3. Procedure Bocos Cuesta 

In de zaak van Bocos Cuesta ging het om vier 
zedendelicten. Met betrekking tot deze delic-
ten zijn verschillende getuigenverklaringen 
afgelegd. De moeder van een tienjarige jongen 
deed aangifte voor het eerste zedendelict. De 
moeder en het slachtoffer legden nog dezelfde 
dag een verklaring af. Van het tweede delict 
werd aangifte gedaan door de moeder van een 
zesjarige jongen. 
Naar aanleiding van de beschrijvingen van de 
twee minderjarigen werd Bocos Cuesta op-
gepakt. Ter gelegenheid van een eenpersoons 
spiegelconfrontatie verklaarden de twee min-
derjarige jongens dat Bocos Cuesta de dader 
zou zijn. 
Een tante van de zesjarige jongen verklaarde bij 
de politie dat zij, nadat zij hoorde wat er was 
gebeurd, was gaan zoeken naar de dader. Ze trof 
een man die voldeed aan de beschrijving van 
het slachtoffer. Bij de eenpersoons spiegelcon-
frontatie stelde zij dat ze voor 80% zeker was 
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dat Bocos Cuesta de door haar aangetroffen 
man was. 
De moeders van een negen- en een elfjarige 
jongen deden ook aangifte van een zedendelict. 
Beide jongens wezen, bij een eenpersoons spie-
gelconfrontatie, Bocos Cuesta als dader aan. 
Tevens was er een verklaring van iemand die in 
de buurt woont van de plek waar de elfjarige 
jongen het slachtoffer werd van een zedendelict. 
Zij verklaarde dat ze daar met Bocos Cuesta 
had gesproken. 

3.1  Proces in eerste instantie

Opvallend is dat de rechter-commissaris en de 
rechtbank, ondanks het feit dat Bocos Cuesta 
ontkende en er – buiten de verklaringen van de 
minderjarigen – geen direct bewijs was, geen 
reden zagen tot het op enigerlei wijze horen 
van de minderjarigen. Deze houding wekt 
verbazing indien in acht genomen wordt dat 
ten tijde van de aangiftes het Landelijk Protocol 
Studioverhoren van 1994 reeds in werking was, 
krachtens welke kinderen tussen de 4 en 12 jaar, 
die vermoedelijk getuige geweest zijn van een 
ernstig misdrijf of persoonlijke betrokkenheid 
hebben bij een misdrijf, kunnen worden ge-
hoord in een kindvriendelijke verhoorstudio 
door een daarvoor opgeleide politieambtenaar. 
Video-opnamen van de verklaringen zouden 
dan in de procedure ingebracht kunnen wor-
den en had het mogelijk gemaakt non-verbale 
uitingen te bekijken. Bovendien hadden de 
opgenomen verklaringen door een deskundige 
beoordeeld kunnen worden.25

3.2 Procedure bij het Hof Amsterdam 

In hoger beroep verzocht Bocos Cuesta we-
derom de minderjarige kinderen te horen en 
maakte hij bezwaar tegen het op deze wijze 
bezigen van de verklaringen van de kinderen. 

Bocos Cuesta kon dan ook niet nagedragen 
worden dat hij niet voldaan had aan het vereiste 
van een actieve proceshouding op dit punt.
Nu het hof het horen van de kinderen afwees 
moest het hof, wilde het tot een veroordeling 
kunnen komen, zijn heil zoeken in het steun-
bewijs of compensatie.
Voor het steunbewijs maakte het Hof Am-
sterdam gebruik van de aangiften met de be-
schrijving van de dader, de verklaringen van 
de minderjarigen zoals afgelegd bij de politie, 
het proces-verbaal van de agenten die Bocos 
Cuesta hebben opgepakt naar aanleiding van 
de beschrijvingen van de minderjarigen en de 
verklaringen van de getuigen die verklaarden 
dat zij Bocos Cuesta bij de plaats van het delict 
hadden gezien. 
Ter compensatie besloot het hof de drie politie-
agenten die de minderjarigen hadden gehoord 
in het vooronderzoek op de zitting te horen. 
Uiteindelijk werd Bocos-Cuesta veroordeeld 
door het hof dat overwoog:

‘Hetgeen deze kinderen onafhankelijk van 
elkaar verklaarden, vindt steeds op een aantal 
onderdelen steun in wat de andere kinderen 
hebben verklaard.
Daar komt tenslotte bij dat een belangrijke 
steun voor de waarheidsgetrouwheid van hun 
verklaringen ook wordt gevonden in de verkla-
ringen van de getuigen D. en S., getuigen die de 
verdediging ter terechtzitting van de rechtbank 
van 20 augustus 1997 heeft kunnen ondervra-
gen, ten aanzien van wie uit het proces-ver-
baal van deze terechtzitting niet blijkt dat hun 
verklaringen door de verdediging zijn betwist 
maar slechts dat de verdachte deze getuigen niet 
herkende, en om wier verschijnen in hoger be-
roep niet is verzocht. Al deze omstandigheden 
tezamen in aanmerking genomen acht het hof 
het niet met verdachtes recht op ondervraging 
van getuigen in strijd om de verklaringen van 

25 Evaluatierapport Schiedammer Parkmoord. 

www.om.nl/pg/documents/rapport.pdf. 
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de vier kinderen te gebruiken voor het bewijs 
van de ten laste gelegde feiten.(…) 
Op grond van het vorenstaande acht het hof 
– met de hier vereiste behoedzaamheid – de 
verklaringen van de kinderen, als weergegeven 
in de bewijsmiddelen, betrouwbaar en geloof-
waardig en ook overigens bruikbaar voor het 
bewijs.’ 

Ogenschijnlijk lijkt het hof, dat zich bewust was 
van de EVRM-problematiek, de zaak dichtge-
timmerd te hebben voor een EVRM klacht. 
Het hof verweet Bocos Cuesta bijvoorbeeld 
niet voldoende actief te zijn geweest bij de 
aanvechting van het steunbewijs, waarbij het 
hof kennelijk doelde op de verklaring van de 
tante en de omwonende die Bocos Cuesta in 
de buurt van het plaats delict hadden gesig-
naleerd. Ook stelde het hof dat er sprake was 
van ketenbewijs, namelijk doordat hetgeen de 
kinderen onafhankelijk van elkaar verklaarden, 
op een aantal onderdelen, steun vond in wat 
de andere kinderen verklaarden. Het hof zal 
gemeend hebben dat het bewijs de toets van 
het EVRM zou kunnen doorstaan.

3.3. Procedure bij de Hoge Raad 

In de cassatieprocedure toetste de Hoge Raad 
het oordeel van het hof omtrent de inhoude-
lijke waarde van het steunbewijs nauwelijks. De 
Hoge Raad oordeelde dat: 

‘Gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen, 
telkens per feit gelezen in hun onderlinge 
samenhang, moet worden geoordeeld dat het 
steunbewijs telkens betrekking heeft op door 
de verdachte betwiste onderdelen van de ver-

26 Dit geldt temeer daar de kinderen enkel bij de politie 

zijn ondervraagd en de betrouwbaarheid van deze ge-

tuigen dus ook niet door een onafhankelijke rechter-

lijke instantie is getoetst. In de zaak P.S. v. Duitsland 

overwoog het EHRM dat in die zaak van belang was

      het slachtoffer nooit zelf door een rechter 

klaringen van de slachtoffers. In het oordeel 
van het Hof ligt besloten dat het dit steunbe-
wijs voldoende vindt. Dit niet onbegrijpelijke 
oordeel leent zich niet voor verdere toetsing 
in cassatie.’ 

Met betrekking tot het oordeel van het hof dat 
de kinderen niet gehoord dienden te worden 
concludeerde Advocaat-Generaal Keijzer dat 
het hof had moeten onderzoeken of de belangen 
van de getuigen op andere wijze hadden kunnen 
worden beschermd, zodat er enige compensatie 
voor de verdediging was geweest.26 

De Hoge Raad oordeelde: 

‘Dit oordeel is ook niet onbegrijpelijk nu in de 
vaststelling dat het belang van de vier nog zeer 
jeugdige kinderen om niet te worden gedwongen 
tot het herleven van voor hen mogelijk bijzonder 
traumatische ervaringen als kennelijk oordeel 
van het Hof besloten ligt dat iedere confrontatie 
(…) ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek 
met die ervaringen vermeden moet worden.’ 

Advocaat-Generaal Jörg betoogde in zijn ge-
ruchtmakende conclusie bij een arrest van de 
Hoge Raad op 30 november 2004.27 

‘In de rechtspraak van de Hoge Raad van de 
afgelopen jaren is als trend te ontwaren dat in 
cassatie ontdekte fouten van de feitenrechter 
– vaker dan vroeger het geval was – geen 
aanleiding geven tot een nieuwe feitelijke be-
handeling. Allerlei steken die de feitenrechter 
laat vallen worden door de Hoge Raad hersteld 
of zodanig beschouwd dat zij niet tot cassatie 
behoeven te leiden.’ 

      ondervraagd was maar dat de veroordeling volledig 

gebaseerd was op verklaringen van derden (de politie-

agent) aangaande het gedrag en de verklaringen van 

het meisje. 

27 Hoge Raad 25 januari 2005, LJN-nummer: AR7190. 

Zie ook Nieuwsbrief Strafrecht 2005 nr. 46, p. 186. 
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Dit laatste lijkt in deze zaak geschied te zijn. 
Doordat de Hoge Raad de inhoudelijke waarde 
van het steunbewijs marginaal beoordeelde en 
genoegen nam met een abstracte motivering 
kon tot bovenvermeld oordeel worden geko-
men. Door dit, cassatietechnische begrijpe-
lijke, oordeel effende de Hoge Raad de weg 
naar het Europese Hof, nu het Hof soms wel 
door de ‘appearances’ heen wenst te kijken, 
zeker als een schending van artikel 6 EVRM 
in potentie aan de orde is. 

4. Uitspraak van het Europese Hof  
 voor de Rechten van de Mens

Het Europese Hof overwoog eerst met de 
standaardoverweging dat het gebruik van 
verklaringen afgelegd bij de politie op zichzelf 
niet in strijd is met artikel 6 EVRM zolang de 
belangen van de verdediging maar in acht zijn 
genomen. Het Hof herhaalde dat de verdedi-
ging in beginsel in enig stadium van de proce-
dure de mogelijkheid moet krijgen de getuigen 
te ondervragen. Tevens werd herhaald dat de 
belangen van de verdediging bij het horen van 
de getuigen kunnen worden afgewogen tegen 
de belangen van de getuigen.28 

4.1 Belangenafweging, steunbewijs en  
 compensatie 

Het Europese Hof stelde dat de belangen-
afweging die door het Hof Amsterdam was 
gemaakt en die neerkwam op het feit dat 
de minderjarigen niet de voor hen mogelijk 
traumatisch gebeurtenis nogmaals mee zou-
den maken, niet gebaseerd was op concreet 
bewijs zoals een deskundigenverklaring. Dit 
maakte het belang van de minderjarigen 
speculatief.29 Het Hof stelde aldus dat de 
belangenafweging niet op de juiste wijze was 

geschied. Speculatieve belangen kunnen im-
mers moeilijk afgewogen worden. 
Het Europese Hof ging vervolgens de eerder 
vermelde twee criteria na, namelijk of er 
voldoende compensatie was geboden en in 
hoeverre de verklaringen aan de bewezen-
verklaring hadden meegewerkt, dus of er 
voldoende steunbewijs voorhanden was. 

Vervolgens lag de zaak vrij eenvoudig. Het Eu-
ropese Hof constateerde namelijk, waar het 
Hof Amsterdam had gesteld dat er steunbewijs 
was, dat dit bewijs onvoldoende aanwezig was 
en de bewezenverklaring in overwegende mate 
rustte op de verklaringen van de minderjari-
gen. Het Hof overwoog: 

‘In these circumstances, the Court considers 
that the statements given by A, B, C and D to 
the police, which was the only direct evidence 
of the facts held against the applicant, must be 
regarded as having been of a decisive impor-
tance for the court’s fi nding of the applicant’s 
guilt, whereas neither at the stage of the inves-
tigation nor during the trial was the applicant 
given the opportunity to examine or have the 
victims examined. It must therefore be exa-
mined whether the applicant was provided with 
an adequate opportunity to exercise his defence 
rights within the meaning of Article 6 in rtes-
pect of the evidence given by A, B, C and D.’ 30

Het Europese Hof richtte zich op de com-
pensatie en moest constateren dat de min-
derjarigen nimmer gehoord waren, terwijl 
hiervoor geen objectieve en legitieme reden 
was vastgesteld. Het Hof nam in haar oordeel 
mee dat er geen onafhankelijke rechter was die 
hun betrouwbaarheid had getoetst.31

Hieruit volgde dat Bocos Cuesta onvoldoende 
in de gelegenheid was gesteld de minderjarige 

28 Hierbij wordt de zaak S.N. v. Zweden, EHRM 2 juli 

      2002, Recueil/ Reports 2002 aangehaald. 

29 Bocos Cuesta v. Nederland, EHRM 10 november 

      2005, applicatienummer: 54789/00 § 72. 

30 Bocos Cuesta v. Nederland § 70. 

31 Bocos Cuesta v. Nederland § 71. 
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getuigen te ondervragen terwijl hun verklarin-
gen in beslissende mate hadden geleid tot de 
veroordeling.32 Het Hof oordeelde unaniem 
dat Bocos Cuesta geen eerlijk proces had ge-
had en derhalve dat er een schending was van 
artikel 6 EVRM. 

5. Wijzigingen in de Nederlandse  
 rechtspraak 

Inmiddels lijkt de Hoge Raad enige afstand 
genomen te hebben van eerdere jurispruden-
tie, zoals die onder meer neerslag had gevon-
den in het arrest van Bocos Cuesta door te 
overwegen: 

‘Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen 
volgt dat de bewezenverklaarde gedragingen 
van de verdachte slechts blijken uit de hiervoor 
(…) weergegeven, tegenover de politie afge-
legde, verklaringen van het destijds vijfjarige 
slachtoffer onderscheidenlijk diens grootmoeder. 
In aanmerking genomen dat laatstbedoeld be-
wijsmiddel niet meer inhoudt dan de verklaring 
van de grootmoeder dat het slachtoffer de door 
haar weergegeven mededelingen heeft gedaan, 
kan deze door de verdachte betwiste verklaring, 
zonder nadere motivering, welke ontbreekt, on-
der de gegeven omstandigheden niet gelden als 
voldoende steunbewijs in evenbedoelde zin.
Een en ander brengt mee dat het Hof de verkla-
ring van het slachtoffer niet tot het bewijs mocht 
doen meewerken, omdat het bepaalde in art. 6 
EVRM daaraan in de weg stond. Het middel 
klaagt daarover terecht.
Bij het voorgaande moet het volgende worden 
aangetekend. In een geval als het onderhavige, 
waarin het gaat om ontucht met een minderja-
rige, zal de rechter, indien hij daartoe gronden 

aanwezig acht, het belang van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van het slachtof-
fer mogen doen prevaleren boven het recht van 
de verdachte om het slachtoffer te (doen) on-
dervragen. Als dientengevolge voor de verdachte 
de gelegenheid heeft ontbroken het slachtoffer 
te (doen) ondervragen, staat art. 6 EVRM er 
niet zonder meer aan in de weg dat de door het 
slachtoffer bij de politie afgelegde verklaring, 
indien voldoende steunbewijs in de hiervoor 
onder 3.3 bedoelde zin ontbreekt, tot het bewijs 
wordt gebezigd. In een dergelijk geval dient 
aan de verdachte die, die verklaring op haar 
betrouwbaarheid wenst te toetsen, een aan de 
eisen van een behoorlijke en effectieve verdedi-
ging beantwoordende compensatie te worden 
geboden voor het ontbreken van de mogelijk-
heid tot (rechtstreekse) ondervraging van het 
slachtoffer (…). De wijze waarop een zodanige 
compensatie zal kunnen worden geëffectueerd 
zal afhangen van de omstandigheden van het 
geval. Daarbij valt in zaken als de onderhavige 
te denken aan het ter terechtzitting afspelen van 
de videoband die is gemaakt van het afl eggen 
van de belastende verklaring van het slachtof-
fer tegenover de politie en zo nodig het gelasten 
van een onderzoek door een deskundige van het 
aldus vastgelegde verhoor.’ 33

Duidelijk is dat de Hoge Raad hier, in ver-
gelijking met het eerdere arrest inzake Bocos 
Cuesta, strengere eisen stelt aan het compense-
ren van de handicaps die voor de verdediging 
zijn ontstaan doordat zij bepaalde getuigen 
niet (op de zitting) heeft kunnen ondervragen. 
In wezen wordt hier het eerdere oordeel van 
het Europese Hof uit de zaak S.N. v. Zweden 
overgenomen dat een verklaring van een ge-
tuige die geen bewijs oplevert van de directe 

32 Bocos Cuesta v. Nederland, EHRM 10 november 

      2005, applicatienummer: 54789/00 § 73.

33 HR 20 mei 2003, NJ 2003, 672. 
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betrokkenheid van de verdachte bij het feit 
geen voldoende steunbewijs kan vormen.34 

De vraag is echter of deze strengere eis op zich 
voldoende is om in de toekomst schendingen 
te voorkomen. De vraag dringt zich op of de 
Hoge Raad er niet goed aan doet om niet al-
leen de rechtspraak van de Hoven beter te 
controleren, doch ook om, zodra het gaat om 
de inhoudelijke waarde van het bewijs, indien 
een arrest discutabel is terug te wijzen. 

6. Wetswijzigingen op het gebied 
 van getuigenverhoren

Sinds 1 januari 2005 zijn de regels met betrek-
king tot het horen van getuigen gewijzigd.35 

De vraag die rijst is of de praktische gevolgen 
van deze wetswijzigingen wel te rijmen zijn 
met de jurisprudentie van het Europese Hof. 
In het hierna volgende zal slechts het deel van 
de wijzigingen worden besproken dat van 
belang is voor het horen van minderjarige 
getuigen in zedenzaken.36 

Door de wetswijzigingen kunnen verzoeken 
van de verdediging getuigen ter zitting te ho-
ren in meer situaties worden geweigerd dan 

voorheen. Het horen van een getuige kon tot 
1 januari 2005 worden afgewezen indien de 
gezondheidstoestand van de getuige ernstig in 
gevaar werd gebracht. Voor de aannemelijk-
heid hiervan is volgens de Hoge Raad een ver-
klaring van een deskundige geen vereiste.37 
Sinds de wetswijziging kan een verzoek een 
getuige op de zitting te horen reeds worden 
afgewezen als de gezondheid of het welzijn 
van de getuige in gevaar wordt gebracht en 
het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt 
dan het belang om de getuige ter terechtzit-
ting te kunnen ondervragen.38 
In het licht van de uitspraak van Bocos Cuesta 
moet deze regel zo worden gelezen dat dit 
geen speculatief gevaar mag zijn. Het gevaar 
dient ons inziens ergens op gebaseerd te zijn 
zoals een deskundigenverklaring.39 

Het horen van een getuige ter zitting kan ook 
geweigerd worden indien de getuige reeds is 
gehoord door de rechter-commissaris.40 
Deze afwijzingsgrond lijkt in het licht van de 
uitspraak Bocos Cuesta slechts mogelijk als het 
verzoek onvoldoende gemotiveerd is of als de 
belangenafweging tussen de belangen van de 
verdediging en de getuige in het nadeel van 
de verdediging uitvalt en de verdediging vol-

34 S.N. v. Zweden, EHRM 2 juli 2002, Recueil/Reports 

2002.

      In zijn conclusie voorafgaand aan HR 25 juni 2002, 

Jol 2002, 373 vraagt ook Advocaat-Generaal Jorg zich 

af in hoeverre verklaringen van ‘close relatives’ van 

horen zeggen kunnen bijdragen aan het bewijs. De 

verklaring van een bekende of een familielid waarin 

niet meer valt te lezen dan dat de minderjarige ook 

tegenover hen een soortgelijke verklaring heeft 

afgelegd of dat sprake was van een opmerkelijke ge-

dragsveranderingen kan niet worden aangemerkt als 

voldoende steunbewijs. Er is dan immers geen sprake 

van een getuigenis over de tenlastegelegde 

      gedragingen van de verdachte. 
35 Wet horen getuigen in strafzaken, 10 november 2004, 

      Stb. 2004, nr. 579; Kamerstukken 2003-2004, 29254. 

Invoeringsbesluit: Stb. 2004, nr. 640. 

36 Voor een uitgebreide bespreking van de wet wordt 

verwezen naar: D.J. van Zeben, ‘Het desgevraagd ho-

ren van getuigen in strafzaken’, Trema maart 2005, p. 

93-107. 

37 Hoge Raad 27 mei 2003, NJ 2003, 511. 

38 Artikel 187 Wetboek van Strafvordering. 

39 Hierover ook P.S. v. Duitsland, EHRM 20 december 

2001, NJ 2002, 435. 

40 Artikel 418 Wetboek van Strafvordering. De wetgever 

heeft er geen blijk van gegeven dat het van belang 

is of de verdediging in staat is gesteld de getuige te 

(doen) ondervragen.
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41 Bijvoorbeeld Isgro v. Italië, EHRM 19 februari 1991, 

Publ. Hof, Serie A, Vol. 194a, § 35. 

42 Bricmont v. België, EHRM 7 juli 1989, Publ. Hof, Serie 

A, vol. 158. 

doende compensatie is geboden of voldoende 
steunbewijs voorhanden is. Hierbij zal zwaar 
wegen of de verdediging bij de rechter-com-
missaris in de gelegenheid is gesteld de getuige 
te ondervragen of te (doen) ondervragen.41 

Indien de verdediging bij de rechter-commis-
saris gelegenheid heeft gehad vragen te (doen) 
stellen betekent dat niet automatisch dat er 
geen schending is van het EVRM. Dit hangt 
mede samen met de vraag of de verdediging 
op dat moment over een volledig strafdossier 
kon beschikken.42 

Tot slot is het voor de verdachte in hoger beroep 
moeilijker geworden een getuige op de zitting 
te horen. De verdachte dient, binnen veertien 
dagen na de instelling hiervan, getuigen op te 
geven. Gebeurt dat niet dan worden de getuigen 
alleen nog op de zitting worden gehoord indien 
de noodzakelijkheid vaststaat. Wordt tijdig om 
het verhoor van de getuige verzocht dan wordt 
getoetst aan het redelijkheidscriterium, tenzij 
de berechting in eerste aanleg op tegenspraak 
heeft plaatsgevonden en getuige ter terechtzit-
ting of door de rechter-commissaris is gehoord. 
In dit geval geldt het noodzakelijkheidscrite-
rium, ook al was (de wettekst letterlijk lezende) 
de raadsman van de verdachte niet uitgenodigd 
voor het verhoor bij de rechter-commissaris. 
 
Of de gevolgen van de wetswijzigingen in lijn 
zijn met de jurisprudentie van het Europese 
Hof hangt af van de invulling die in de praktijk 
aan de wettelijke regels wordt gegeven, waarbij 
de nadruk ligt op de vraag of er een geobjec-
tiveerd gevaar is en of de verdediging in de 
gelegenheid wordt gesteld vragen te (doen) 
stellen aan de betreffende getuige. 
Voor de Hoge Raad is de taak weggelegd welke 
erop neerkomt de rechtspraak van de hoven 
feitelijker te benaderen. De Hoge Raad zal, gelet 
op het oordeel van Bocos Cuesta, uitspraken 

van het Hof inhoudelijker dienen te toetsen om 
te voorkomen dat strijd met het EVRM binnen 
de nationale procedure blijft bestaan. 

7. Conclusie

Het arrest van het EHRM in de zaak Bocos 
Cuesta verheldert bepaalde regels met betrek-
king tot het horen van getuigen. 
Relevant is dat een afweging, tussen de belangen 
van de verdachte en de getuige, in principe niet 
in het nadeel van de verdediging kan uitvallen 
indien het belang van de getuige niet is komen 
vast te staan. Een enigszins speculatief belang 
van de getuige is niet voldoende.
Verder is relevant dat, indien de belangen-
afweging in het nadeel van de verdediging 
uitvalt, compensatie een strikt vereiste is als 
de betreffende verklaringen in belangrijke of 
overwegende mate de grondslag zijn voor de 
bewezenverklaring. De rechterlijke instanties 
dienen zich in te spannen deze compensatie te 
bieden, waarbij enerzijds waarde wordt gehecht 
aan de vraag of een onafhankelijke rechter zich 
een oordeel heeft kunnen vormen over de be-
trouwbaarheid van de getuige en anderzijds of 
de verdediging de mogelijkheid heeft gekregen 
vragen te (doen) stellen. 
Is er niet in voldoende mate compensatie ge-
boden, dan kan de verklaring van de getuige 
toch meewerken aan het bewijs als er voldoende 
steunbewijs is. Verklaringen van getuigen die 
geen bewijs opleveren van de directe betrokken-
heid van de verdachte bij het delict kunnen niet 
als voldoende steunbewijs gelden. 
Tot slot is voor een schending van artikel 6 
EVRM wel vereist dat de verdediging zich 
actief opstelt. Wordt geen verzoek gedaan tot 
het horen van de getuigen dan zal in de meeste 
gevallen geen schending van het EVRM worden 
aangenomen. 
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De wijzigingen die, sinds 1 januari 2005 in het 
Wetboek van Strafvordering met betrekking tot 
het horen van getuigen zijn doorgevoerd, leiden 
niet noodzakelijkerwijs tot strijdigheid met het 
EVRM. Of de wijzigingen in overstemming te 
brengen zijn met de interpretatie die door het 
EHRM aan artikel 6 EVRM is gegeven hangt 
met name af van de vraag hoe de belangenafwe-

ging tussen de belangen van de verdediging en 
de getuige tot stand komt en of de verdediging 
de mogelijkheid krijgt vragen te (doen) stellen 
aan de getuige. 
Hoewel bescherming van kinderen een nobel 
motief kan zijn in het rechtsgeding, rechtvaar-
digt dat niet dat daardoor anderen geen recht 
hebben op een eerlijk proces. 
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