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Vraag 1: 

Op 27 september 2022 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen aangaande het maken van 
procesafspraket, tussen het openbaar ministerie en de verdediging. Dit naar aanleiding van een 
cassatieberoep in het belang der wet door P-G Bleichrodt. Welke vraag stond centraal in de conclusie 
van Bleichrodt: 

a) Heeft de rechtbank de regels van artikel 348-350 WvSv geëerbiedigd door de 
procesafspraken integraal onderdeel te laten uitmaken van het vonnis? 

b) Kunnen procespartijen - gelet op de artikelen 348-350 WvSv - procesafspraken aangaande 
de bewijsvraag? 

c) Is de rechtbank in het licht van artikel 6 EVRM op goede gronden gekomen tot het oordeel 
dat in het kader van de.procesafspraken de belangen van de verdachte zijn geëerbiedigd? 

d) Is het OM niet ontvankelijk in de vervolging wanneer procesafspraken zijn overeen gekomen 
ter beslechting van een strafzaak? 

Vraag 2: 

Wat maakte in onderhavige zaak onder meer onderdeel uit van de procesafspraken tussen 
verdediging en openbaar ministerie: 

a) Openbaar ministerie en verdediging zouden geen hoger beroep instellen wanneer de 
rechtbank de procesafspraken zou volgen. 

b) De vorderingen benadeelde partijen zouden niet-ontvankelijk worden verklaard wegens 
complexiteit van de vordering. 

c) De verdachte zou een beroepsverbod voor de duur van 5 jaar accepteren. 
d) De rechtbank zou de verdachte vrij spreken van feit 4 (belediging ambtenaar in functie). 

Vraag 3: 

Wat heeft de Hoge Raad gedaan in het arrest van 27 september 2022: 

a) Algemene regels geven over de toelaatbaarheid van procesafspraken in het algemeen of van 
afdoeningsvoorstellen in het bijzonder. 

b) Uitspreken dat het Wetboek van Strafvordering zich er tegen verzet dat het openbaar 
ministerie en de verdediging overleg voeren en afspraken maken over de wijze waarop zij (al 
dan niet) gebruik maken van de ieder toekomende bevoegdheden en daarbij een gezamenlijk 
standpunt innemen over de beoogde afdoening van de strafzaak. 

c) Overwegen dat de totstandkoming van procesafspraken afbreuk doet aan de zelfstandige 
positie van de rechter. 

d) Overwegen dat de Hoge Raad tot op zekere hoogte duidelijkheid kan verschaffen door het 
formuleren van aandachtspunten en door in concrete gevallen te beoordeJen of de 
feitenrechter binnen het bestaande wettelijke en verdragsrechtelijke kader op een juiste 
wijze al dan niet acht heeft geslagen op een in een concrete strafzaak gemaakte 
procesafspraak. 
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Vraag 4: 

Welke eis stelt de Hoge Raad aan de tot stand gebrachte procesafspraken? 

a) De verdachte is volledig toerekeningsvatbaar. 
b) De verdachte is voorzien van rechtsbijstand. 
c) De verdachte is meerderjarig. 
d) De verdachte is een natuurlijke persoon. 

Vraag 5: 

Welke uitspraak is juist met betrekking tot de aanwezigheid van de verdachte op een zitting waarin 
een procesafspraak wordt besproken: 

a) Een verdachte mag zich zonder meer laten machtigen door een raadsman. 
b} Het is in beginsel vereist dat de verdachte, voorzien van rechtsbijstand, op de terechtzitting 

aanwezig is. 
c) Het is vereist dat de verdachte op de terechtzitting aanwezig is. 
d) Een gedetineerde verdachte mag zich zonder meer laten machtigen door een raadsman. 

Vraag 6: 

Welke stellingen zijn juist/ onjuist: 

a) In een uitsp.raak waarin een procesafspraak is opgenomen mag wel worden volstaan met een 
verkort vonnis. 

b) De rechter is geenszins verplicht de procespartijen vooraf in te lichten wanneer hij/ zij tot 
een (wezenlijk) ander oordeel komt over de bewezenverklaring of de straftoemeting. 

a) Beide stellingen zijn juist 
b) Beide stellingen zijn onjuist 
c) Stelling I is juist en stelling Il is onjuist 
d) Stelling Il is juist en stelling I is onjuist 

Vraag 7: 

Waarom heeft de Hoge Raad het vonnis van de rechtbank gecasseerd: 

a) Omdat de verdachte ter zitting niet werd bijgestaan door een advocaat. 
b) Omdat het dossier ter zitting niet voldoende was voorgehouden aan de verdachte. 
c) Omdat de verdachte ter zitting niet aanwezig was. 
d) Omdat de benadeelde partij niet was betrokken bij de gemaakte procesafspraken. 
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Arrest HR 8 april 2022 

Vraag 8: 

Welke uitspraak is juist: 

a) De opvatting dat het bewijs met betrekking tot opzet als bestanddeel van een beboetbaar feit is 
geleverd als de daarvoor vereiste feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden is 
Q!ljuist. 

b) De overwegingen van het EHRM aangaande artikel 6 EVRM maken expliciet onderdeel uit van 
het arrest van de Hoge Raad. 

c) De Inspecteur kan in het geval van een vergrijpboete volstaan met het aa,nnemelijk maken van 
(voorwaardelijk) opzet. 

d) Indien de vereiste aangifte niet is gedaan dan is het (voorwaardelijk) opzet in verband met 
een vergrijpboete geleverd. 

Uitspraak EHRM 4 oktober 2022 inzake De Legé t. Nederland 

Vraag 9: 
Op welk leerstuk ziet de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 4 oktober 
2022 inzake De Legé t. Nederland 

a) Onschuldpresumptie 
b) Nemo tenetur 
c) Ne bis in idem 
d) Détournement de pouvoir 

Vraag 10: 
Welke stellingen zijn juist/ onjuist: 

Uit de zaak De Legé volgt dat bankrekeningafschriften en portfolio overzichten zijn aan te 
merken als wilsonafhankelijk materiaal wanneer een rekeninghouder eenmaal is 
geïdentificeerd. 

Il Volgens het EHRM is het recht om jezelf niet te hoeven incrimineren niet van toepassing nu 
de bankafschriften en het portfolio niet zijn gebruikt ter onderbouwing van het 
(voorwaardelijk) opzet, lees: intent. 

a) Beide stellingen zijn juist 
b) Beide stellingen zijn onjuist 
c) Stelling I is juist en stelling Il is onjuist 
d) Stelling Il is juist en stelling I is onjuist 
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Arrest HR 15 maart 2022 

Vraag 11: 
Op welk leerstuk ziet het arrest HR 15 maart 2022 

a) Onschuldpresumptie 
b) Nemo tenetur 
c} Ne bis in idem 
d) Détournement de pouvoir 

Vraag 12: 
Welke stellingen zijn juist/ onjuist 

Het is toegestaan om een verdachte strafrechtelijk te vervolgen wegens het niet doen van 
aangifte ook al is er reeds een verzuimboete opgelegd vanwege het niet doen van aangifte. 

11 Het is uitgesloten om een natuurlijke persoon als verdachte te vervolgen wanneer de 
rechtspersoon waarvan de verdachte enig aandeelhouder en bestuurder is reeds is vervolgd. 

a} Beide stellingen zijn juist 
b} Beide stellingen zijn onjuist 
c) Stelling I is juist en stelling Il is onjuist 
d) Stelling Il is juist en stelling I is onjuist 

Conclusie P-G IJzerman van 27 januari 2022 aangaande uitleg artikel 10a AWR (suppletie-aangifte) 

Vraag 13: 
Welke stellingen zijn juist/ onjuist: 

Het hof heeft volgens IJzerman terecht geconcludeerd dat artikel 10a AWR geen basis is voor 
een boete nu belanghebbende weliswaar geen suppletie aangifte had gedaan maar wel 
precieze cijfermatige informatie heeft verschaft in haar aangiften vennootschapsbelasting. 

Il In casu was sprake van een pleitbaar standpunt dat in de weg stond aan de oplegging van 
een 10a-boete, aldus IJzerman. 

a) Beide stellingen zijn juist 
b) Beide stellingen zijn onjuist 
c) Stelling I is juist en stelling Il is onjuist 
d) Stelling Il is juist en stelling I is onjuist 
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Conclusie P-G Bleichrodt van 13 september 2022 aangaande onjuiste beëdiging raadsheren 

Vraag 14: 

Welke gerechtshof heeft recentelijk raadsheren opnieuw beëdigd omdat tijdens de aanvankelijke 
beëdiging de onjuiste beëdigingsformule was uitgesproken: 

a) Amsterdam 
b) Arnhem-Leeuwarden 
c) Den Bosch 
d) Den Haag 

Vraag 15: 
Welke stellingen zijn juist/ onjuist: 

Bleichrodt adviseert in zijn conclusie alle arresten die zijn gewezen door onjuist beëdigde 
raadsheren in het belang der wet te vernietigen. 

Il Bleichrodt meent dat de eedsformule twee functies heeft, een zuiverende functie en een 
toekomstige functie. 

a) Beide stellingen zijn juist 
b) Beide stellingen zijn onjuist 
c) Stelling I is juist en stelling Il is onjuist 
d) Stelling Il is juist en stelling I is onjuist 

Laatste nieuws 

Vraag 16: 
Welk NVAB-lid is dit jaar zijn/ haar eigen kantoor gestart? 

a) Rinze van Minnen 
b) Anke Feenstra 
c) Fleur Kossen 
d) Dorien Roerink 

Vraag 17: 

Welk NVAB-lid heeft vanaf half oktober een nieuwe aanstelling bij de Universiteit van Tilburg? 

a) Guido de Bont 
b) Kim Demandt 
c) Ineke Koele 
d) Rinze van Minnen 
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