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Hoofdstuk 1   
 
§1.1 Inleiding 
 
Sinds enkele jaren wordt in Nederland een nieuwe opsporingsmethode, de 
zogenaamde Mr. Big methode, toegepast. De Mr. Big opsporingsmethode is een 
methode van opsporing die voor het eerst werd toegepast door de Royal Canadian 
Mounted Police in Canada. Het is een undercovermethode die is ontwikkeld om 
verdachten van ernstige misdrijven zoals moord te bewegen tot het afleggen van een 
bekentenis.1 
 
In Nederland zijn er twee bekende zaken waarin de Mr. Big methode werd toepast. In 
de Goedhart zaak werd een langdurig en intensief undercoveroperatie ingezet. De Mr. 
Big methode leidde tot een bekentenis van Wim. S waardoor hij op 23 mei 2016 tot 
18 jaar cel wordt veroordeeld door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.2 Het 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch verhoogde deze straf tot 20 jaar cel. De Hoge Raad 
oordeelde volgens dat het gerechtshof onvoldoende had gemotiveerd waarom de 
verklaringsvrijheid van de verdachte niet is aangetast en heeft de zaak doorverwezen. 
Onlangs is bekend geworden dat moordverdachte Wim. S in vrijheid zijn proces mag 
afwachten. Hij komt na 6 jaar weer vrij. Hij heeft altijd zijn betrokkenheid ontkend.3 
Een andere zaak waarin de Mr. Big methode werd toegepast is de Posbankmoordzaak.  
De verdachte Souris R werd door het Gerechtshof Arnhem veroordeeld tot 18 jaar cel. 
De Hoge Raad vond in januari 2019 dat deze zaak opnieuw moest omdat het 
gerechtshof onvoldoende had gemotiveerd waarom de verklaringsvrijheid van de 
verdachte niet is aangetast. In deze zaak bleef de verdachte wel vastzitten.4 
 
In deze scriptie zal worden onderzocht of de toepassing van de vergaande Mr. Big 
opsporingsmethode onder de huidige wettelijke regeling van artikel 126j Sv in 
overeenstemming is met de vereisten van artikel 6 EVRM. 
 
Er zal eerst worden ingegaan op de undercoveracties die plaatsvinden in het kader van 
Werken onder Dekmantel (WOD). De Mr. Big opsporingsmethode staat hierbij 
centraal. Daarna zal er ten aanzien van de Mr. Big methode een aantal kritiekpunten 
van rechtspsychologen worden besproken. Het is immers voorstelbaar dat hun kritiek 
leidt tot het juridische oordeel dat sprake is van spanning met artikel 6 EVRM. De 
effecten van twee belangrijke Mr. Big zaken uit Canada zullen worden behandeld. 
Vervolgens zal het zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel worden getoetst aan de 
jurisprudentie van het EHRM. Ten slotte zal worden ingegaan op de wijzigingen die 
de vernieuwde regeling stelselmatige inwinning van informatie en infiltratie met zich 
meebrengen en het gevolg daarvan voor de Mr. Big Methode. 
 
§1.2 Maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke kwaliteit 
 

                                                                 
1 S.M. Smith, V. Stinson & M.W. Patry, Using the Mr. Big technique to elicit confessions, Law Hum Behavior 23 

januari 2010, p. 39-40. 
2 Rb. Zeeland-West-Brabant 23 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:3060. 
3 Hof Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:205. 
4 P. Urban, Nieuw proces voor verdachte Posbankmoord, Telegraaf 25 januari 2021. 
 

https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBZWB
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBZWB:2016
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBZWB:2016:3060
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In de literatuur worden er zorgen geuit over de inzet van de Mr. Big 
opsporingsmethode in het licht van artikel 6 EVRM. Vanuit een maatschappelijk 
oogpunt is dit onderzoek een toevoeging aangezien er veel kritiek is op 
rechtmatigheid van deze opsporingsmethode. Deze opsporingsmethode is in landen 
zoals Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verboden.5  
Met dit onderzoek zal ik inzicht verschaffen in de vraag in hoeverre de Mr. Big 
opsporingsmethode op grond van de huidige wetgeving aansluit bij de verschillende 
aspecten van art. 6 EVRM. De Mr. Big opsporingsmethode zal worden getoetst aan 
art. 6 EVRM. Daarnaast zal ik stilstaan bij het wetsvoorstel van de Modernisering van 
Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de veranderingen van de heimelijke 
bevoegdheden om naar aanleiding van eventuele onderzoeksbevindingen 
aanbevelingen te doen. Door recente ontwikkelingen in de zaak Goedhart ben ik tot de 
volgende onderzoeksvraag gekomen: 
 
Is de toepassing van de Mr. Big opsporingsmethode en de betrouwbaarheid vanuit 
rechtspsychologische oogpunt thans onder de huidige wettelijke regeling van artikel 
126j Sv en na inwerkingtreding van het project Modernisering Strafvordering in 
overeenstemming met het nemo tenetur-beginsel van artikel 6 EVRM ?   
 
De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van vier deelvragen: 
 
- De Mr. Big opsporingsmethode en de uitwerking in de Nederlandse wetgeving 
- De kritieken die worden geuit op de Mr. Big opsporingsmethode vanuit de literatuur 
en jurisprudentie die slaan op de verenigbaarheid met artikel 6 EVRM 

- De waarborgen van het EHRM bij de toepassing van de Mr. Big methode 
- Het wetsvoorstel Modernisering van Wetboek van Strafvordering en de Mr. Big 
opsporingsmethode 

 
§1.3 Onderzoeksmethode en plan van aanpak 
 
Het beantwoorden van de onderzoeksvraag gebeurt door middel van vier deelvragen 
en die zijn weer onderverdeeld in vier hoofdstukken. De beantwoording van de 
onderzoeksvraag gebeurt aan de hand van literatuuronderzoek, bestaande uit 
parlementaire stukken, wetgeving, jurisprudentie, juridische tijdschriften en 
nieuwsberichten. In hoofdstuk 2 zullen allereerst de wettelijke kaders worden 
uiteengezet waarbinnen de Mr. Big opsporingsmethode dient plaats te vinden. In 
hoofdstuk 3 zullen vervolgens rechtspsychologische bezwaren op de Mr. Big 
opsporingsmethode worden besproken. In hoofdstuk 4 zal de huidige Mr. Big 
opsporingsmethode worden getoetst aan art. 6 EVRM. In hoofdstuk 5 zal worden 
beschreven welke veranderingen het wetsvoorstel Modernisering van Wetboek van 
Strafvordering heeft voor de Mr. Big opsporingsmethode. Ten slotte zullen de 
onderzoeksbevindingen worden samengevat en zal er een eventueel een aanbeveling 
worden gedaan. 
 
  

                                                                 
5 HR 18 juni 2019, ECLI:NL:PHR:2019:648, r.o. 48-52. 
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Hoofdstuk 2 De Mr. Big opsporingsmethode en de uitwerking in de Nederlandse 
wetgeving 
 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de oorsprong van de Mr. Big methode 
en de verschillende fases van de Mr. Big opsporingsmethode. De belangrijke zaken 
waarin de Mr. Big methode in Canada is toegepast zullen worden behandeld. Daarna 
volgt de achtergrondinformatie met betrekking tot de Mr. Big methode in Nederland. 
Vervolgens zal het wettelijk kader worden beschreven waarbinnen de bevoegdheden 
van Werken onder Dekmantel (WOD) wordt uitgeoefend. Ten slotte zal nader worden 
ingegaan op het wettelijk kader van de Mr. Big methode in Nederland. 
 
§ 2.1 De Mr. Big-methode 
 
De Mr. Big opsporingsmethode is een methode van opsporing die begin jaren 
negentig voor het eerst werd toegepast door de Royal Canadian Mounted Police 
(RCMP) in Canada. De verdachte is in deze zaken een persoon die wordt verdacht 
van een ernstig delict zoals moord. Wanneer de politie niet in staat is om op reguliere 
wijze voldoende bewijs te vergaren wordt overgegaan tot de Mr. Big methode. Het 
doel van deze methode is om een verdachte deel te laten nemen in een door de politie 
en OM opgezette fictieve criminele organisatie en uiteindelijk te bewegen om een 
bekentenis af te leggen. Deze methode wordt toegepast om voldoende bewijs te 
vergaren om een doorbraak in de zaak te forceren. De methode wordt alleen ingezet 
bij zware misdrijven waaronder moord. Volgens de Royal Canadian Mounted Police 
is deze methode in 2008 minstens driehonderdvijftig keer toegepast. In 75 procent van 
de gevallen kon hierdoor een bekentenis van een verdachte worden ontlokt of 
uitgesloten. In 95 procent van de gevallen volgt er een veroordeling met fysiek of 
ander ondersteunend bewijs.6 
 
Volgens Kirk & Luther kan deze opsporingsmethode in vier fases worden 
onderverdeeld.7 
De eerste fase bestaat uit het observeren van de verdachte om zodoende informatie te 
vergaren over diens familie, vrienden, levensstijl en vrijetijdsbesteding. Het kan van 
belang zijn dat de verdachte eenzaam is en dringend in geldnood zit. De verdachte is 
in dit geval dan makkelijker te beïnvloeden. De Mr. Big methode dient in potentie een 
kans van slagen te hebben. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om te 
infiltreren in het persoonlijke leven van verdachte om een hechte relatie op te bouwen.  
In de Goedhart zaak maakten undercoveragenten Joep en Katja door middel van een 
in scène gezette aanrijding contact met Wim S en zijn nieuwe vrouw Monique.8 Joep 
reed hierbij met de fiets tegen de auto van Wim. Ze belde vervolgens bij het stel aan 
om de schade toe te geven waardoor er een vriendschap kon ontstaan. In de Posbank 
zaak krijgt de verdachte Souris R zonder goede reden van een crimineel contact €100 
met het verzoek de telefoon naar een zakenrelatie te brengen.9 
In de fase hierna probeert de undercover-agent een vriendschap met de verdachte op 
te bouwen. Een derde partij kan hierbij betrokken zijn maar dat kan ook gebeuren bij 
                                                                 
6 M.J. Klok 2018, p. 7-8. 
7 M.J. Klok 2018, p. 6. 
8 M.J. Klok 2018, p. 73. 
9 M.J. Klok 2018, p. 68. 
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een sportschool, afkickcentrum, werk of een andere ontmoetingsplek. De verdachte 
komt er dan snel achter dat deze nieuwe vriend zich bezighoudt met criminele 
activiteiten. Deze nieuwe vriend is inmiddels bekend met de financiële situatie van 
verdachte vanwege de band die is ontstaan. Daarna krijgt verdachte een aanbod dat 
niet te weigeren is. 
In de derde fase wordt de verdachte gevraagd criminele klussen uit te voeren 
waarvoor hij rijkelijk wordt beloond. De verdachte wordt tijdens deze fase in de 
watten gelegd. Hij mag verblijven in dure hotels, maakt internationale reisjes en 
bezoekt bordelen. Op deze manier kan de rijkdom, macht en het bereik van de 
criminele organisatie worden gedemonstreerd. Dit zorgt voor een bepaalde binding 
van de verdachte met de organisatie. Het begint met het uitvoeren van kleine klussen. 
Hierbij kan gedacht worden aan afleveren van pakketjes en geld tellen. Indien dit naar 
tevredenheid gebeurt krijgt de verdachte meer verantwoordelijkheid binnen de 
organisatie. De verdachte komt in een in scène gezette positie waarbinnen hij wapens 
en drugs verkoopt, incasso-opdrachten int maar ook het uitvoeren van kidnappings en 
het plegen van moorden maken deel uit van het traject.  
Dit voortraject zorgt voor de kennismaking en de uiteindelijke sollicitatie bij Mr. Big 
in de laatste fase. De verdachte wordt pas geïntroduceerd bij de grote baas nadat is 
gebleken dat hij volledig is toegewijd aan de organisatie. Tijdens dit 
sollicitatiegesprek legt Mr. Big aan de verdachte uit dat hij vanuit zijn brede netwerk 
op de hoogte is gebracht van de verdenkingen van het OM tegen de verdachte. 
Daarmee doelt Mr. Big op de verdenkingen naar aanleiding waarvan de operatie is 
opgezet. Dit zorgt voor een bepaalde druk bij de verdachte. De verdachte wordt direct 
en indirect aangespoord om openheid te geven over zijn criminele verleden. Hierdoor 
kan hij zijn lucratieve baan binnen de organisatie veiligstellen. Mr. Big stelt bij 
openheid van zaken voor om verdachte te helpen door bewijsmateriaal weg te werken 
of een ander ervoor op te laten draaien. Dit kan Mr. Big regelen vanwege zijn 
corrupte contacten bij de politie. Mr. Big maakt duidelijk dat hij zelfs iemand die 
terminaal ziek is een bekentenis kan laten afleggen. Het wordt duidelijk dat openheid 
en transparantie de enige manier is waarop verdachte het vertrouwen van Mr. Big kan 
winnen en van de organisatie deel uit kan blijven maken. Wat hierbij niet uit het oog 
moet worden verloren is dat de verdachte ook een bekentenis kan afleggen uit angst 
voor vergelding van de organisatie.10 
De specifieke levensomstandigheden van de verdachte spelen uiteraard een 
belangrijke rol. Er is vaak een langdurig traject aan de Mr. Big operatie vooraf 
gegaan. Dit traject heeft impact op het leven van de verdachte. Vaak is verdachte als 
gevolg van een eerder proces en beschuldigingen zijn baan verloren en is er sprake 
van financiële nood of verslavingen. Deze levensomstandigheden maken het erg 
verleidelijk voor verdachte om voor de fictieve criminele organisatie te werken.11 
 
Het Canadese recht past een aantal criteria toe om te bepalen wanneer en in hoeverre 
een bekentenis verkregen uit een Mr. Big operatie als bewijs mag worden gebruikt. 
Het gaat dan om de volgende juridische concepten: de confessions rule 
(bekentenissenregel), right to silence (zwijgrecht) en abuse of process (misbruik van 
proces). De bekentenissenregel is een regel van common law (rechtersrecht) en gaat 
uit van de aanname dat onvrijwillig afgelegde verklaringen doorgaans minder 
betrouwbaar zijn. De regel vereist bewijs waarbij buiten redelijke twijfel staat dat de 
verklaringen vrijwillig zijn afgelegd. Het Supreme Court stelt dat een bekentenis die 
                                                                 
10 M.J. Klok 2018, p. 5-8. 
11 M.J. Klok 2018, p. 37-39. 
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niet vrijwillig is afgelegd vaak onwaarachtig zal zijn.12 De regel zorgt voor de 
bescherming van de verdachte tegen een staat die misbruik maakt van zijn macht of 
bevoegdheden. De nadruk op de vrijwilligheid van de verklaring moet onterechte 
veroordelingen voorkomen op grond van een onwaarachtige verklaring en een 
afschrikwekkend effect hebben op het gebruik van dubieuze verhoorstrategieën.  
 
Ook het zwijgrecht is een belangrijk concept bij een bekentenis bij het gebruik van de 
Mr. Big opsporingsmethode. Het zwijgrecht is een regel van common law en is 
vastgelegd in de Canadian Charter of Rightsand Freedoms. Het zwijgrecht bestaat uit 
een beschermingsregime dat ten alle tijden geldt wanneer de verdachte in contact 
komt een autoriteitsfiguur, of de verdachte nu gedetineerd is of niet. De verdachte 
moet de vrijheid hebben om te bepalen of en wat hij wil verklaren. Daarnaast is er het 
concept van misbruik van proces. De rechter weegt het belang van eerlijk proces en 
fatsoen af tegen het maatschappelijk belang van de effectieve vervolging in 
strafzaken. Bij de belangenafweging dient de rechter zich af te vragen of het 
bewijsmateriaal dusdanig is aangetast of bedorven dat verdere vervolging de 
integriteit zou aantasten. Wat van belang is, is de vraag of voortgaan met de procedure 
in tegenspraak zou zijn met de beginselen van fundamentele gerechtigheid.13 Met de 
uitspraken in Hart en Mack is de rechter in Canada deze route ingeslagen. De 
bekentenissen werden daarvoor eigenlijk altijd toelaatbaar geacht. Van enige 
toepassing van de bekentenissenregel of het zwijgrecht was geen sprake. In de zaak 
Hart heeft het Supreme Court geconstateerd dat er te weinig waarborgen zijn om 
verdachten die een bekentenis afleggen in het kader van een Mr. Big operatie te 
beschermen. In het vonnis worden de volgende drie gevaren van Mr. Big operaties 
aangestipt: ze kunnen resulteren in een valse bekentenis, ze generen het bewijs van 
slecht karakter (bad characterevidence), hetgeen invloed kan hebben op de 
beoordeling van de bekentenis en ze dragen het potentieel in zich om te resulteren in 
wangedrag van de politie of misbruik van hun bevoegdheden.14 
Ondanks dat Mack meerdere malen heeft aangegeven niet over de moord te willen 
praten moest hij bekennen om hogerop te komen in de organisatie. Er werd een plek 
binnen de organisatie beloofd waarmee hij veel geld zou kunnen verdienen. De 
toepassing van de Mr. Big methode in de zaken Hart en Mack is vrijwel gelijk. Er was 
in beide zaken sprake van een maandenlange operatie waarbij verdachte in een 
fictieve criminele organisatie werd opgetrokken. Er waren in beide zaken grote 
financiële beloningen voor de verdachte als hij een bekentenis zou afleggen. In de 
zaak Mack had de rechter echter, anders dan in de zaak Hart geen twijfels omtrent de 
toelaatbaarheid van de bekentenis, in een korte motivering komt de rechter tot de 
conclusie dat: ‘this (the application for the two-pronged test to the case) poses no 
difficulty as these confessions would clearly be admissible under that framework’.15 
Het toetsingskader in de zaak Hart is daarna zesmaal gehanteerd door lagere rechters 
en de bekentenis in vijf van die zaken werd toegelaten. Hierdoor kan je spreken van 
een soft application van het toetsingskader van Hart om het bewijsmateriaal 
toegelaten te krijgen.16 
 
                                                                 
12 M.J. Klok 2018, p. 9-10. 
13 M.J. Klok 2018, p. 13-14. 
14 Supreme Court Canada (= Hooggerechtshof, Canada) 25 augustus 2014, (Hart/Canada) SCC52. 
15 Supreme Court Canada (= Hooggerechtshof, Canada) 26 september 2014, (Mack/Canada) SCC58, r.o. 32. Een 

‘two-pronged’ test houdt in dat wordt beargumenteerd waarom de verklaring van de verdachte betrouwbaar is en 
enige achtergrondinformatie over de verdachte wordt gegeven. 

16 M.J. Klok 2018, p. 26. 



9 
 

§ 2.2 Werken onder Dekmantel 
 
In de Nederlandse wetgeving bestaan de undercoverbevoegdheden uit infiltratie 
(artikel 126h Sv), pseudokoop of dienstverlening (artikel 126i Sv) en stelselmatige 
inwinning van informatie (art. 126j Sv). De uitvoering van deze bevoegdheid is 
ondergebracht bij het team Werken onder Dekmantel (WOD) van de Afdeling 
Afgeschermde Operaties van de Landelijke Eenheid. 
Bij infiltratie probeert een burgerinfiltrant of opsporingsambtenaar in te dringen in 
een criminele organisatie. Dit bestaat dan uit het verrichten van strafbare handelingen, 
aanleveren van verboden goederen of middelen om zodoende vervolging in te stellen 
tegen de leiders van de organisatie. Infiltratie operaties zijn uiteraard erg risicovol. Er 
wordt gevreesd dat opsporingsambtenaren in de verleiding kunnen komen om 
strafbare feiten te plegen. Daarnaast kan er een te hechte band ontstaan tussen de 
opsporingsambtenaar en de criminele organisatie. Verder moet er aan de veiligheid 
van de betrokken opsporingsambtenaren worden gedacht in geval van ontdekking. 
Aan het einde van het infiltratietraject dient vast komen te staan dat verdachte de 
misdrijven waarvoor hij wordt vervolgd ook zou hebben gepleegd zonder tussenkomst 
van de infiltrant. Infiltratie kan worden gezien als de meest ingrijpende bijzondere 
opsporingsbevoegdheid. Op grond van artikel 126h lid 1 Sv kan de infiltratie alleen 
tot stand komen met toestemming van de officier van justitie. Het uitlokkingsverbod 
is neergelegd in artikel 126h lid 2 Sv. Dit moet voorkomen dat de 
opsporingsambtenaar de verdachte tot andere strafbare feiten brengt dan waar zijn 
opzet op was gericht. De formele eisen van het bevel tot infiltratie zijn neergelegd in 
artikel 126h lid 3 en 4 Sv. Infiltratie is alleen op toepassing van misdrijven zoals 
bedoeld in (art. 67 lid Sv).17 Indien er sprake is van een voorgenomen inzet van 
infiltratie moet er toestemming worden verkregen van het College van procureurs-
generaal (PG). De hulpofficier van justitie van het parket waar de officier van justitie 
werkzaam is moet de betreffende zaak voorleggen aan de Centrale 
toetsingscommissie (CTC). De Centrale toetsingscommissie is onderdeel van het 
Openbaar Ministerie en brengt adviezen uit aan het College van procureurs-generaal 
omtrent de inzet van een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden of -methoden, 
zoals het opnemen van vertrouwelijke communicatie in een woning, het afzien van 
inbeslagname, toezeggingen aan een getuige en infiltratie. Voordat een officier van 
justitie dergelijke middelen kan toepassen, moet hij dit laten toetsen door de Centrale 
toetsingscommissie. De Centrale toetsingscommissie adviseert het College van 
procureurs-generaal om wel of geen toestemming te verlenen in de betreffende zaak.18 
Pseudokoop of dienstverlening op grond van artikel 126i Sv betekent in de praktijk 
dat een opsporingsambtenaar zich voordoet als een potentiële koper van illegale 
goederen, diensten of gegevens. Vooral bij pseudokoop dienen de risico’s niet te licht 
opgevat te worden. Er wordt bijvoorbeeld door de opsporingsambtenaar een bestelling 
geplaatst bij een criminele organisatie. Door het plaatsen van een bestelling tot het 
afnemen van bijvoorbeeld drugs wordt de criminele organisatie in feite gelokt om 
strafbare feiten te plegen. Er dient dus vastgesteld te worden dat deze strafbare 
handelingen zouden zijn gepleegd zonder tussenkomst van de opsporingsambtenaar.19  
De pseudokoop vertoont overeenkomsten met infiltratie. Het uitlokkingsverbod geldt 
ook voor de pseudokoop en is vastgelegd in artikel 126i lid 2 Sv. Het is niet 
toegestaan om strafbare feiten uit te lokken om ze vervolgens te bestraffen. Men 
                                                                 
17 E.W. Kruisbergen, D. de Jong, 2010, p. 47. 
18 E.W. Kruisbergen, D. de Jong, 2010, p. 54. 
19 B.F. Keulen en G. Knigge 2020, p. 362-363. 
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noemt dit het instigatieverbod. De Hoge Raad formuleerde het instigatieverbod in 
1979 ver voor de inwerkingtreding van de bob-wetgeving in het Tallon-arrest.20 Dat 
het Europese Hof streng is op dit gebied bleek in de zaak Texeira de Castro. In deze 
zaak is bepaald dat het politieoptreden niet een zodanige invloed op de verdachte mag 
uitoefenen dat hij wordt aangezet tot het plegen van strafbare feiten.21 Van een 
onrechtmatig politieoptreden was sprake in de zaak van Ramanauskas. Het Hof stelde 
vast dat Ramanauskas op ongeoorloofde wijze is uitgelokt om strafbare feiten te 
plegen. Het Hof veroordeelde Litouwen dan ook tot het betalen van een hoge 
schadevergoeding.22 
Het Hof heeft in de zaak van Calabro herhaald wat er is gezegd in Texeira de Castro, 
waarin werd aangegeven dat de inzet van een undercoveragent inbreuk maakt op 
artikel 6 lid 1 EVRM. Het Hof stelt dat het verschil tussen de twee zaken is dat er bij 
Calabro geen sprake was van uitlokken tot een handeling waar zijn intentie niet op 
was gericht.23 De pseudokoop is ook alleen van toepassing op misdrijven zoals 
bedoeld in (art. 67 lid 1 Sv). De formele eisen van het bevel tot pseudokoop zijn 
neergelegd in (art. 126i lid 2 en lid 3 Sv). Het verschil met infiltratie is dat het tijdstip 
waarop, of de periode waarbinnen aan het bevel uitvoering wordt gegeven.24 
Stelselmatige inwinning van informatie is de laatste undercoverbevoegdheid die 
ingezet kan worden door politie en het OM. Bij het uitvoeren van deze taak krijgen de 
opsporingsambtenaren de bevoegdheid om actief en op intensieve manier deel uit te 
gaan maken van het leven van de verdachte. Bij deze vorm van informatie-inwinning 
proberen opsporingsambtenaren alle aspecten van het leven van verdachte in kaart te 
brengen. Dit kunnen ook naasten zijn zoals familie en vrienden waar informatie 
verkregen kan worden. Net als bij infiltratie en pseudokoop is er bij stelselmatige 
inwinning van informatie sprake van misleiding in de vorm van een dekmantel. Het 
traject van stelselmatige inwinning van informatie vangt aan met het bevel van de 
officier van justitie op grond van (art. 126j lid 1 Sv). Stelselmatige inwinning van 
informatie kan worden ingezet bij misdrijven. Bij infiltratie en pseudokoop dienen dit 
misdrijven te zijn in de zin van (art. 67 lid 1 Sv). Van een interne toetsing bij het 
Openbaar Ministerie is in deze fase geen sprake waardoor de eisen voor de inzet van 
deze opsporingsmethode lager zijn. Het uitlokkingsverbod is niet opgenomen in 
artikel 126j Sv aangezien de opsporingsambtenaren geen bevoegdheden hebben om 
deel te nemen aan strafbare feiten. Op grond van artikel 126j lid 2 Sv kan een bevel 
voor maximaal drie maanden worden gegeven. Dit kan telkens voor een periode van 
drie maanden worden verlengd. Het bevel moet op grond van artikel 126j lid 3 Sv aan 
een aantal eisen voldoen. Het misdrijf en zo mogelijk ook al de naam van verdachte 
dienen zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden, de feiten en omstandigheden 
waaruit blijkt dat de voorwaarden zijn vervuld, de wijze waarop aan het bevel 
uitvoering wordt gegeven en de geldigheidsduur van het bevel. De eisen die aan het 
bevel worden gesteld maakt het overheidshandelen controleerbaar.25 
De vastlegging van de opsporingshandelingen vormen het bewijs in de WOD-zaken. 
Op grond van artikel 152 Sv dient er zo spoedig mogelijk proces verbaal opgemaakt 
te worden van de door hem opgespoorde strafbare feit of hetgeen door hen tot 
opsporing is verricht of bevonden. Het verloop van het opsporingsonderzoek en de 

                                                                 
20 HR 4 december 1979, ECLI:NL:HR:1979:AB7429, NJ 1980, m.nt. Van Veen. 
21 EHRM 9 juni 1998, ECLI:NL:XX:1998:AD4193, NJ 2001/471, m.nt. G. Knigge (Teixeira de Castro/Portugal). 
22 EHRM 5 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC8752, NJ2008/501(Ramanauskas/Litouwen).  
23 EHRM 21 maart 2002, ECLI:NL:XX:2006:AZ4189 (Calabro/Italië, Duitsland). 
24 Kamerstukken II 1996/97, 25403, 3, p. 33. 
25 E.W. Kruisbergen, D. de Jong 2010, p. 45. 
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vastlegging van de bevindingen kunnen door de rechter worden getoetst. In WOD-
zaken vindt er eerst een teamoverleg plaats voordat de processen-verbaal worden 
opgesteld. Dit kan hoogstens een paar dagen in beslag nemen. Hiervan kan op grond 
van artikel 152 lid 2 Sv alleen van worden afgeweken indien hetgeen is verricht of 
bevonden niet relevant is voor de rechter te nemen beslissing. Het OM blijft hiervoor 
verantwoordelijk. Op grond van artikel 126bb Sv dienen personen tegen wie een 
bijzondere opsporingsbevoegdheid zoals een undercovertraject is ingezet hiervan 
schriftelijk op de hoogte worden gebracht indien het belang van het onderzoek dat 
toelaat.26 
 
§ 2.3 Wettelijk kader Mr. Big in Nederland 
 
De Mr. Big opsporingsmethode kan worden ingezet op grond van artikel 126j Sv. 
Volgens de memorie van toelichting waarbij artikel 126j Sv werd ingevoerd houdt de 
stelselmatige inwinning van informatie in dat de officier van justitie bevoegd is te 
bevelen dat een opsporingsambtenaar in het belang van het onderzoek stelselmatig 
informatie inwint van de verdachte zonder dat hij kenbaar maakt dat hij optreedt als 
undercover-agent. Bij deze vorm van opsporen is er vrijwel altijd sprake van 
misleiding.27 Maar artikel 126j is niet beperkt tot het doen ‘‘van misleidende 
mededelingen over de identiteit en hoedanigheid van de betreffende informant’’: het 
heeft ook tot doel om vertrouwen van de verdachte te winnen.28 
Het uitoefenen van deze bevoegdheid kan op verschillende wijzen plaatsvinden. De 
opsporingsambtenaar kan deelnemen aan dezelfde sportclub of zich in het 
uitgaansleven van verdachte bevinden. Ook meldingen met betrekking tot politieke of 
religieuze overtuigingen van de verdachten zijn onderdeel van het takenpakket van de 
undercover. Het gaat er in feite om dat de undercover binnendringt in het leven van de 
verdachte. Bij de toepassing van de Mr. Big opsporingsmethode wordt de verdachte 
juist uit zijn vertrouwde omgeving gehaald en in de door justitie opgezette fictieve 
criminele organisatie meegetrokken. Er gaat een nieuwe wereld voor verdachte open. 
In de Posbank-zaak deden de undercover-agenten zich voor als leden van een 
criminele organisatie die een handel in xtc-pillen voorbereidde. Hiervoor heeft de 
verdachte tegen betaling werkzaamheden verricht in de loods waar de xtc-pillen 
werden opgeslagen. Daarnaast werd verdachte een beloning van €75.000 in het 
vooruitzicht gesteld bij de drugsdeal. In de laatste fase van de operatie werd de druk 
op verdachte opgevoerd doordat de hardheid van de organisatie werd getoond en 
duidelijk te maken dat hij hoofdverdachte was in de Posbank-zaak. Hierdoor kon de 
verdachte een risico voor de organisatie vormen en werd hem gevraagd of hij 
betrokken was bij Posbank-zaak.29 In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat 
verdachte door een samenstel van omstandigheden feitelijk in een verhoorsituatie is 
komen te verkeren waarbij de undercover-agenten bemoeienis hebben gehad met de 
inhoud van wezenlijke onderdelen van de door de verdachte afgelegde verklaring. De 
Hoge Raad is daarbij van mening dat het Hof de juistheid van de door de verdachte 
aangevoerde, in dit verband relevante omstandigheden in het midden heeft gelaten 
waaronder zijn financiële situatie, zijn afhankelijkheid van door de organisatie 
toegezegde beloningen en het in scène zetten van een aantal situaties om verdachte te 
laten denken dat hij met een gewelddadige organisatie van doen had.  
                                                                 
26 E.W. Kruisbergen, D. de Jong 2010, p. 54. 
27 HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983 (Posbankmoord), r.o. 5.3. 
28 Kamerstukken II 1996/97, 25403, 3, p. 34-35. 
29 HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983 (Posbankmoord), r.o. samenvatting. 
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De mate en wijze van de toegepaste misleiding hadden het Hof aanleiding moeten 
geven te onderzoeken of verdachte zodanig onder druk was gezet dat de door de 
verdachte afgelegde verklaringen in strijd met zijn verklaringsvrijheid zijn verkregen. 
De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het Gerechtshof Den Haag zodat de zaak 
opnieuw kan worden berecht en afgedaan.30 
De waarborgen die bij een Mr. Big operatie gelden zijn minder streng dan de eisen die 
worden gesteld bij de inzet van infiltratie en pseudokoop. Er is binnen de Nederlandse 
strafrechtspraktijk geen wettelijk kader waarbinnen de Mr. Big bekentenissen kunnen 
worden beoordeeld.  
Bij de toepassing van undercoverbevoegdheden gelden er ook voorwaarden. Twee 
belangrijke beginselen bij de toepassing van opsporingsbevoegdheden zijn het 
proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel. Het proportionaliteitsbeginsel houdt 
in dat de ingrijpendheid van het opsporingsinstrument in redelijkerwijs in verhouding 
moet staan tot de ernst van het misdrijf. Er zijn opsporingsmiddelen die op alle 
misdrijven kunnen worden toegepast en opsporingsmiddelen voor bepaalde categorie 
misdrijven, bijvoorbeeld misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (art. 
67 lid 1 Sv). Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat een opsporingsmiddel alleen 
wordt ingezet als een minder ingrijpend middel niet tot het gewenste resultaat kan 
worden behaald. Dit beginsel krijgt invulling doordat een deel van de voorgeschreven 
opsporingsmiddelen mogen worden toegepast ‘in het belang van het onderzoek’ en bij 
andere opsporingsmiddelen de voorwaarde geldt dat het opsporingsonderzoek die 
inzet ‘dringend vordert’.  
De invulling van de voorwaarden van proportionaliteit en subsidiariteit bij de 
verschillende undercoverbevoegdheden wijst erop dat de wetgever duidelijk maakt 
dat stelselmatige inwinning van informatie de minst ingrijpende is en infiltratie de 
meest ingrijpende van de drie undercoverbevoegdheden.31 Indien de voorwaarden die 
gelden voor de inzet van de undercoverbevoegdheden of andere voorschriften niet 
worden nageleefd bij de uitvoering kan de rechter hier gevolgen aan verbinden. In 
geval van niet herstelbare verzuimen kan de rechter overgaan tot strafvermindering op 
grond van artikel 359a lid 1 sub a Sv, bewijsuitsluiting op grond van artikel 359a lid 1 
sub b Sv, en een niet ontvankelijkheidsverklaring van het Openbaar Ministerie op 
grond van (art. 359a lid 1 sub c Sv). Op grond van artikel 359a lid 2 Sv dient de 
rechter rekening te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient, de 
ernst van het verzuim en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt.32 
 
  

                                                                 
30 HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983 (Posbankmoord), r.o. 5.4.3. 
31 E.W. Kruisbergen, D. de Jong 2010, p. 50. 
32 M.J. Klok 2018, p. 58. 
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Hoofdstuk 3 Kritiek vanuit rechtspsychologie en recht 
 
Inleiding  
 
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de kritiek van rechtspsychologen die 
zijn geuit met betrekking tot de Mr. Big methode. Er zal eerst een aantal 
psychologische mechanismen in de context van de Mr. Big operatie worden 
besproken. Vervolgens zal het oordeel en effect van rechtspsychologen in de zaken 
Hart en Mack uit Canada kort worden besproken. Tenslotte zal aandacht worden 
besteed aan de geloofwaardigheid van de bekentenis en de feitelijke kant van het 
zwijgrecht en het nemo tenetur-beginsel. 
 
§3.1 De grondslag en mechanismen 
 
In de memorie van toelichting wordt ingegaan op het verschil tussen stelselmatige 
inwinning van informatie en infiltratie. Zoals ik in hoofdstuk 2 aangaf, ligt het accent 
van deze opsporingsmethode in de eerste fase vooral op toepassing van de 
bevoegdheid tot het inwinnen van informatie.33Bij stelselmatige inwinning van 
informatie neemt de undercover-agent niet deel aan een groep of georganiseerd 
verband waarbinnen strafbare feiten worden gepleegd. De undercover-agent zal bij 
het stelselmatig inwinnen van informatie geen strafbare feiten plegen of meehelpen 
bij het beramen van misdrijven. 
Het gaat bij stelselmatige inwinning van informatie in feite om het binnendringen van 
de omgeving van de verdachte en niet, zoals bij de Mr. Big methode, om het creëren 
van een nieuwe omgeving.34 Dit komt volgens Klok niet overeen met het doel van 
stelselmatige inwinning van informatie aangezien in de memorie van toelichting niets 
wordt vermeld over het optuigen van organisatie waar verdachte in wordt getrokken.35 
Een ander punt is dat voor de pseudokoop/dienstverlening en infiltratie strengere 
waarborgen gelden dan voor een Mr. Big operatie die wordt ingezet op grond van 
stelselmatig inwinnen van informatie. Dit is op zijn minst opvallend aangezien de 
inzet van undercover-agenten bij de Mr. Big methode het mogelijk maakt dat de 
informant actief binnen in de omgeving van de verdachte informatie tracht te 
verkrijgen. Hierdoor wordt een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van 
het leven van de verdachte verkregen. Dit is ook de reden dat er wordt betwijfeld of 
de wetgever met artikel 126j Sv voor ogen stond om de Mr. Big operaties te 
legitimeren.36 
Verder behandelt Klok de validiteit van een bekentenis. Er dient een analyse te 
worden gemaakt van het proces dat vooraf is gegaan aan de bekentenis. Daarbij 
worden de situationele en persoonlijke factoren in kaart gebracht en vergeleken met 
feiten die bij voorkeur al vaststonden voordat er een bekentenis werd afgelegd. Het is 
van belang dat de rechter uitgebreid beziet onder welke omstandigheden de 
bekentenis is afgelegd.37 De bekentenis wordt door de rechter inhoudelijk getoetst op 
daderkennis en verklaringsconsistentie. Daderkennis is de meest voortkomende 
manier om vast te stellen of de bekentenis vals is. Uit recent onderzoek is gebleken 
dat valse bekentenissen veel levende details over het misdrijf, motief, excuses en 

                                                                 
33 Zie hoofdstuk 2 par. 2.1. 
34 Kamerstukken II 1996/97, 25403, 3, p. 34-35 (MvT). 
35 M.J. Klok 2018, p. 57. 
36 M.J. Klok 2018, p. 56-57. 
37 M.J. Klok 2018, p. 48-49. 
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uitingen van spijt bevatten.38 De verklaringsconsistentie is een indicator van de 
waarheidsgetrouwheid van een afgelegde verklaring. De verklaring-bewijs 
consistentie is een vorm van consistentie waarbij leugenaars consequent slechtere 
resultaten behalen dan waarheidssprekers.39 
Er is een aantal psychologische mechanismen dat werkzaam is in een Mr. Big operatie 
dat bij de verdachte kan leiden tot inschikkelijkheid en uiteindelijk ook tot een 
bekentenis. Bij inschikkelijkheid kan worden gedacht aan de neiging om naar 
autoriteiten op te kijken, hun richtlijnen te volgen en het vermijden van conflicten.  
Inschikkelijkheid wordt bepaald aan de hand van in hoeverre iemand meegaat met 
datgene dat aan hem wordt voorgesteld ongeacht hij het daarmee eens is. Bij een Mr. 
Big operatie gaat er een nieuwe wereld voor de verdachte open. Hij wordt voorzien 
van geld, werk en alle luxe waar hij van droomde. Dit zorgt voor een gevoel van 
dankbaarheid bij de verdachte voor zijn nieuwe verworven status. Verdachte staat 
hierdoor onder druk om de gunsten terug te betalen. Luther en Snook maken attent op 
een verhoogde druk vanwege de transparantie van de leden met betrekking tot de 
gunsten die verdachte heeft terugbetaald aan de organisatie. De verdachte komt 
hierdoor in de positie dat hij de organisatie alleen kan terugbetalen door inschikkelijk 
te zijn en verder te gaan met het verrichten van criminele activiteiten. Dit kan 
uiteindelijk leiden tot een bekentenis om de organisatie tevreden te stellen en zijn 
eigen financiële toekomst te verzekeren.40 
Ineen regulier verhoor ontleent een bekentenis zijn waarde aan het feit dat deze tegen 
de belangen van de verdachte ingaat. Aan de andere kant vinden verdachten het soms 
juist bevrijdend om te bekennen.41 De verschillen tussen een regulier verhoor en een 
Mr. Big operatie is dat de verdachte niet weet dat hij met opsporingsambtenaren te 
maken heeft, de bijstand van een advocaat ontbreekt, zwijgrecht niet van toepassing is 
en de verdachte zijn eigen verdedigingsstrategie niet kan volgen.  
Een ander punt is dat er vanuit sociaalpsychologisch oogpunt te verklaren is waarom 
de Mr. Big operaties zo succesvol zijn wanneer het gaat om het verkrijgen van een 
bekentenis. Het model van attitudeveranderingen staat hierbij centraal. Een attitude is 
een houding ten opzichte van personen, groepen, objecten, acties of ideeën. Volgens 
dit model is de houding van iemand ten opzichte van het object de combinatie van alle 
waargenomen positieve en negatieve aspecten van dat object. De houding van het 
object zal positiever zijn wanneer er meer positieve en minder negatieve aspecten met 
het object worden geassocieerd. De negatieve aspecten in een Mr. Big context zijn 
volledig onzichtbaar gemaakt zodat er alleen maar voordelen zijn verbonden aan het 
afleggen van een bekentenis.42 
Daarnaast kost een Mr. Big operatie de belastingbetaler veel geld dat hierdoor niet op 
een andere manier kan worden uitgegeven. Het geld ergens anders voor vrijmaken is 
geen garantie op het effectief bestrijden van de misdaad. Verder komt de persoonlijke 
visie van de undercover-agent van goed en kwaad in feite boven de wet te staan. De 
undercoveragent wordt op dat moment zelf de wetgever. Er zal geen twijfel over 
bestaan dat de undercover-agenten zelf de gevolgen ondervinden van de rol van 
crimineel. Er wordt tijdens de Mr. Big operatie van de undercover-agenten verwacht 
dat ze geloofwaardig strafbare feiten plegen. Er is geen procedure voor de wijze 

                                                                 
38 Sara C. Appleby, Lisa E. Hasel, &Saul M. Kassin, ‘Police-induced confessions: an empirical analysis of their 
content and impact’, Psychology, Crime &Law, (2011), 19: p. 111-118. 
39 M.J. Klok 2018, p. 47-48. 
40 M.J. Klok 2018, p. 27-28. 
41 M.J. Klok 2018, p. 45. 
42 M.J. Klok 2018, p. 46. 
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waarop de undercover-agent zijn normale werkzaamheden weer zal uitoefenen na 
afloop van het traject.43 
 
§3.2 Mr. Big in de buitenlandse literatuur 
 
Van Koppen en Horselenberg gaan in op de nadelen die het Supreme Canadian Court 
(SCC) besprak in zaken waarin de Mr. Big opsporingsmethode werd toegepast. Het 
eerste gevaar zit volgens het SCC in de bad character evidence doordat de slechte 
intenties van de verdachte worden tentoongesteld vanwege zijn bereidheid deel te 
nemen aan een criminele organisatie.44 Verder geeft het SCC aan dat er niet veel 
zicht is op het gedrag van de undercoveragenten zodat eventueel wangedrag niet 
bestraft kan worden. Het SCC is van mening dat de aanklager eerst zal moeten 
aantonen dat de bewijswaarde van de bekentenis sterker is dan de nadelige effecten. 
Dit is noodzakelijk om de bekentenis die door de Mr. Big operatie is verkregen 
toelaatbaar voor bewijs te achten.45 
Nadat het SCC heeft geconstateerd dat er zich problemen kunnen voordoen rondom 
de bekentenis die de verdachte aflegt in de Mr. Big zaken is er gekozen voor een 
tweeledige analyse. De rechter maakt eerst een evaluatie waarin de bekentenis en het 
fysieke bewijs die de verklaring kunnen ondersteunen worden onderzocht. Dit wordt 
vervolgens afgewogen tegen het negatieve effect van de Mr. Big methode. Hierbij 
doelt men op de bereidheid van de verdachte om actief deel te nemen aan een 
criminele organisatie. Daarnaast wordt er een volledige analyse gemaakt van 
eventueel misbruik van de bevoegdheden van de undercover-agenten. Dit kan bestaan 
uit het bang maken, bedreigen en het inspelen op de kwetsbaarheden van de 
verdachte. De gedachte achter de analyse waardoor Mr. Big bekentenissen 
ontoelaatbaar kunnen worden geacht is het voorkomen van valse bekentenissen als 
bewijs in strafzaken.46 Er is volgens het SCC een aantal factoren van invloed op de 
analyse van de bekentenis met betrekking tot de toelaatbaarheid hiervan. Hierbij is de 
duur van de operatie van belang. De beloning die de verdachte heeft ontvangen en het 
geldbedrag dat in het vooruitzicht is gesteld. De rechter kijkt vervolgens ook naar de 
relatie tussen de verdachte en de undercover-agenten en de mate van geweld waarmee 
de verdachte tijdens de operatie is geconfronteerd. Daarnaast maakt het SCC ook een 
analyse van de financiële en sociale positie van de verdachte. Tenslotte speelt leeftijd, 
mentale gezondheid en opleidingsniveau een rol.47 
In de zaak Hart deed de situatie zich voor waarin volgens het SCC de Mr. Big 
operatie zowel in sociaal als financieel opzicht zoveel impact heeft gehad op het leven 
van de verdachte dat de bewijswaarde van de bekentenis door de nadelige effecten 
ervan werd overschaduwd. Dit was bijvoorbeeld niet geval in de zaak Mack. Het SCC 
oordeelde dat er geen geweld is gebruikt in deze zaak en dat het financiële gewin van 
Mack beperkt was. Het SCC komt tot de conclusie dat er geen sprake was van 
nadelige effecten. Dit oordeel komt mede tot stand op basis van de persoon van de 
verdachte en de overige bewijsmiddelen in de zaak.48 

                                                                 
43 M.J. Klok 2018, p. 49-51. 
44 P.J. van Koppen & R. Horselenberg 2018, p. 67. 
45 Supreme Court Canada (= Hooggerechtshof, Canada) 25 augustus 2014, (Hart/Canada) SCC52. 
46 Christina J. Connors, Marc W. Patry & Steven M. Smith, ‘The Mr. Big technique on trial by jury’, Psychology, 

Crime & Law, (2018): p. 2. 
47 Christina J. Connors, Marc W. Patry & Steven M. Smith, ‘The Mr. Big technique on trial by jury’, Psychology, 

Crime & Law, (2018): p. 3. 
48 Supreme Court Canada (= Hooggerechtshof, Canada) 26 september 2014, (Mack/Canada) SCC58, r.o. 58. 
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Het aantal valse bekentenissen als gevolg van de Mr. Big methode is niet exact vast te 
stellen. In de praktijk weegt de bekentenis erg zwaar waardoor het voor de verdachte 
niet eenvoudig is om een jury alsnog te overtuigen van een valse verklaring. De 
vervolging start vrijwel meteen na de bekentenis en dit resulteert meestal in een 
veroordeling. Alhoewel de bekentenis van de verdachte effectief is voor het oplossen 
van misdrijven, draagt volgens hetinnocenceproject25% van de valse bekentenissen 
van onschuldigen bij in zaken waarin de verdachte later onschuldig werd verklaard 
door DNA bewijs.49 
De valse bekentenis geen specifieke oorzaak waardoor er ook geen sprake kan zijn 
van een logische of een bepaald type valse bekentenis. De vals afgelegde bekentenis 
is het gevolg van de mate van beïnvloeding van de verdachte en de psychologische 
dwang die is toepast tijdens de verhoren. De door de politie gebruikte 
ondervragingstechnieken kunnen onder bepaalde omstandigheden leiden tot valse 
bekentenissen. Hierbij kunnen doelwitten met bepaalde persoonlijkheidskenmerken 
en disposities sneller een valse bekentenis afleggen. 
Om in kaart te brengen waarom criminele verdachten overgaan tot het afleggen van 
een valse bekentenis zal eerst de interactie tussen rechercheurs en de verdachten 
moeten worden onderzocht. Daarnaast zal het politieverhoor hierbij fungeren als 
psychologisch proces en voorafgaand aan het verhoor van de verdachten zal het effect 
duidelijk moeten zijn. Er zijn drie bekende fouten die worden gemaakt bij de vals 
uitgelokte bekentenis die tot een onterechte veroordeling heeft geleid. Ten eerste 
classificeren de onderzoekers de verdachte ten onrechte als een schuldige. Vervolgens 
zal de verdachte worden onderworpen aan beschuldigende vragen en leugens over 
bewijs waarbij herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van impliciete en expliciete 
beloften en bedreigingen. Nadat eenmaal een valse bekentenis is afgelegd zal de 
verdachte onder druk worden gezet om een verklaring af te leggen die in samenspraak 
met de undercoveragenten tot stand komt. Hierbij wordt de onschuldige verdachte 
vaak voorzien van openbare en niet openbare feiten van het misdrijf. Deze fouten 
worden ook wel de misclassificatiefout, dwangfout en contaminatiefout genoemd.50 
Er zijn in ieder geval twee redenen waarom het voor juryleden niet eenvoudig is om 
een afgelegde verklaring van een onschuldige als vals te bestempelen. Ten eerste leidt 
een gezond verstand ertoe dat men vertrouwt op bekentenissen, net zoals men aan 
ander gedrag veel waarde zal hechten wanneer dat tegen eigenbelang ingaat. 
Sociaal psychologen hebben door de jaren heen waargenomen dat sociale waarnemers 
een fundamentele fout maken. Ze hebben de neiging om dispositionele attributies 
voor andere mensen te maken zonder rekening te houden met situationele factoren. 
Het resultaat is dat mensen veel meer geneigd zijn om de bekentenissen van een 
verdachte te geloven dan zijn of haar ontkenningen. 
Een ander punt is dat zowel leken als ervaren professionals doorgaans onvoldoende 
bekend zijn met de kunst van bedrog. Onderzoek heeft aan aangetoond dat zelfs 
ervaren professionals moeite hebben om waarheden van leugens te onderscheiden. 
Een voorbeeld hiervan zijn een groep mannelijke gevangenen die werden opgenomen 
terwijl ze echte bekentenissen aflegden voor gepleegde misdrijven en valse 
bekentenissen verzonnen voor strafbare feiten die ze niet hadden begaan. Nadat leken 
en rechercheurs de verklaringen onderzochten, waren geen van beide in staat echte 
van valse bekentenissen te onderscheiden. Daarnaast vertoonden ze 
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nauwkeurigheidspercentages die niet hoger zijn dan het kansniveau, zelfs wanneer 
werd medegedeeld dat de helft van de verklaringen vals waren.51 
Hoewel de opsporingscultuur in Amerika weliswaar anders is dan in Nederland, zal 
het zeer onwaarschijnlijk zijn dat de genoemde onderzoeken, zij het met lagere 
percentages, geen enkele betekenis zouden hebben wanneer eenzelfde 
opsporingsmethode hier in Nederland wordt toegepast. 
Er moet volgens de auteurs rekening worden gehouden met de guilty bias.52 Dit 
houdt in dat bij elke verklaring van de verdachte de undercover-agenten uitgaan van 
zijn schuld. Er wordt veel energie gestoken in de Mr. Big operatie en dit eindigt pas 
nadat er een bekentenis is verkregen. Er kan hierdoor voorbij worden gegaan aan het 
doel van de politie dat bestaat uit het vergaren van informatie ten behoeve van de 
waarheidsvinding. De Mr. Big operatie wordt ingezet in zaken waarin de politie en 
het OM overtuigd zijn dat verdachte de dader is. Deze overtuiging is noodzakelijk om 
zo een dure en arbeidsintensieve operatie te verantwoorden. De reden waarom de 
verdachte zonder de dure Mr. Big operatie niet kon worden vervolgd komt niet aan de 
orde. Er wordt in feite een bekentenis afgedwongen door de gecreëerde 
omstandigheden in combinatie met de band van de undercoveragenten met de 
verdachte. Dat verdachte angstig is zijn financieel voordeel te verliezen en weer in 
een sociaal isolement dreigt te raken speelt uiteraard een rol.  
De stelling van de Nederlandse rechters en raadsheren die ervan uitgaan dat de 
verdachte zich te allen tijde kan onttrekken aan deze psychologische en fysieke druk 
is onjuist.53 
De auteurs gaan ook in op de praktijk van de Mr. Big operatie. Van de interactie met 
de verdachte zijn geen opnames in het belang van het onderzoek. Er is meestal sprake 
van een gebrekkige verslaggeving in de processen-verbaal. De verklaringen van de 
verdachte worden later pas door de onder dekmantel werkende politieambtenaar 
verwerkt.54 Er zitten twee aspecten aan een dergelijke verslaglegging. De 
opsporingsambtenaar handelt vanuit de overtuiging dat de verdachte het misdrijf heeft 
gepleegd. Dit kan invloed hebben op het geheugen van de politieambtenaar over 
hetgeen door de verdachte is gezegd. Dat wordt ook nog eens verstrekt doordat 
verslaglegging op een later tijdstip plaats zal vinden. Een ander aspect is dat op geen 
enkele manier gecontroleerd kan worden welke kennis de politiemensen hebben 
overgedragen aan de verdachte. Indien de bekentenis daderkennis bevat kan niet 
worden gecontroleerd of deze informatie de verdachte op een andere manier heeft 
bereikt. Dat de undercover-agent nooit daderinformatie heeft zoals Peter Graafland, 
chef afgeschermde operaties van de politie beweerde in een interview is volgens de 
auteurs onjuist. Het is onmogelijk om verdachte voor een geloofwaardig dilemma te 
plaatsen zonder dat zij voldoende op de hoogte waren van de zaak.55 
De Nederlandse rechter richt zich op de rechtmatigheid bij de verkregen bekentenis. 
Er wordt getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit. In hoeverre de bekentenis 
waarheidsgetrouw is dat het tot bewijs kan dienen speelt geen rol.56 
 
§3.2.1 Kritiek op buitenlandse literatuur 
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Kruisbergen bekritiseert de werkwijze van Van Koppen en Horselenberg. De twee 
Nederlandse zaken waarop de uitspraken gebaseerd zijn Goedhart en de 
Posbankmoord. Uit de voetnoten blijkt dat de uitspraken van Van Koppen en 
Horselenberg voornamelijk gebaseerd zijn op buitenlandse literatuur en meer 
algemene rechtspsychologische inzichten. De problemen doen zich voor wanneer 
deze buitenlandse literatuur en inzichten zonder voorbehoud op de Nederlandse 
opsporingspraktijk worden toegepast. Van Koppen en Horselenberg spreken niet 
alleen over de risico’s maar ook over eventuele gebreken en kwetsbaarheden van de 
betrokken undercoveragenten. Zonder diepgaand onderzoek wordt er een stelling 
ingenomen dat de undercover-agenten op een bekentenis uit zijn terwijl bewijs dat de 
onschuld van de verdachte kan aantonen wordt genegeerd of geminimaliseerd.57 Over 
organisatorische waarborgen, zoals een persoonlijk begeleider van de 
undercoveragent en dat het opsporingsonderzoek onder leiding staat van de officier 
van justitie worden geen uitspraken gedaan.58 
 
§3.3 De rechterlijke validiteitstoets 
 
Vanuit het perspectief van de psychologische mechanismen die werkzaam zijn in een 
Mr. Big operatie is het goed denkbaar dat de verdachte opschept over het misdrijf en 
dit later intrekt waardoor de geloofwaardigheid van de verklaring ter discussie kan 
komen te staan.59 
De Nederlandse rechter legt uit op welke vier manieren de validiteit van de verklaring 
kan worden getoetst. Er kan in beginsel aan de hand van toetsing van de 
waarheidsgetrouwheid van de wel verifieerbare feiten en gebeurtenissen een oordeel 
worden gegeven over de waarheidsgetrouwheid van de verklaring in zijn geheel. De 
verifieerbare feiten uit de bekentenis van verdachte worden door de rechter 
vergeleken met wat in feite heeft plaatsgevonden. Verder hecht de rechter waarde aan 
het feit of er bij de verdachte geen feiten of gebeurtenissen zijn ontdekt waaruit blijkt 
dat hij aantoonbaar heeft gelogen. De rechter is van oordeel dat wanneer er een 
substantieel aantal verifieerbare feiten waarheidsgetrouw blijkt, dat iets kan zeggen 
over de waarheidsgetrouwheid van de verklaring.60 
Een ander aspect is dat de niet verifieerbare informatie aannemelijk, logisch of 
geloofwaardig is. De verdachte die in een Mr. Big context vanuit eigen belang een 
valse bekentenis aflegt zal deze geloofwaardig willen laten overkomen. Hij zal hierbij 
aansluiten bij de feiten die bekend zijn bij de politie en het publiek. Dat die feiten dan 
in de bekentenis verwerkt zijn zegt niets over de waarheidsgetrouwheid van de 
verklaring.61 
Ten derde bekijkt de rechtbank ook de uitlatingen van verdachte. Het gaat erom dat de 
verklaring van verdachte in de periode na de bekentenis wordt bevestigd, hetgeen 
meer over de geloofwaardigheid van de verklaring zou kunnen zeggen.  
Ten slotte onderzoekt de rechter of de verdachte meer heeft bekend dan waar hij van 
werd verdacht. De rechter geeft geen inzicht waarom een dergelijk argument bijdraagt 
aan de geloofwaardigheid van de verklaring.62 
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Hoofdstuk 4 Nemo tenetur-beginsel en zwijgrecht 
 
Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal de in het vorige hoofdstuk beschreven Mr. Big methode worden 
getoetst aan de strafvordering. Er volgt een analyse van de zaak Allan om de omvang 
en reikwijdte van het nemo tenetur-beginsel nader te kunnen vaststellen. Daarna zal 
met betrekking tot de jurisprudentie van het EHRM worden ingegaan op de arresten 
die zien op de verklaringsvrijheid van de verdachte. Vervolgens wordt het zwijgrecht 
en de verklaringsvrijheid van de verdachte besproken. Ten slotte zal het recht op 
ondervraging en vergelijkbare undercoveroperaties worden behandeld. 
 
§4.1 Reikwijdte en omvang van het nemo tenetur-beginsel  
 
Het nemo tenetur-beginsel, of voluit nemo tenetur prodere se ipsum houdt in dat 
verdachten niet kunnen worden gedwongen tegen zichzelf bewijs te leveren of om 
mee te werken aan hun eigen veroordeling. Het doel van het nemo tenetur-beginsel is 
het voorkomen van gerechtelijke dwalingen door de toepassing van ongeoorloofde 
aard en mate van dwang ter verkrijging van bewijs in een strafproces te verbieden.63 
Het nemo tenetur-beginsel is niet expliciet neergelegd in de Nederlandse wetgeving.  
Wel is in artikel 29 Sv het zwijgrecht neergelegd en het belang dat een verklaring in 
vrijheid wordt afgelegd. Het nemo tenetur-beginsel volgt vooral uit verschillende 
internationale verdragen waaronder het EVRM. Het EVRM maakt op grond van 
artikel 93 en 94 Gw deel uit van de Nederlandse rechtsorde, waardoor het nemo 
tenetur-beginsel rechtstreeks in het Nederlandse strafrecht doorwerkt.64 Het nemo 
tenetur-beginsel is niet uitdrukkelijk neergelegd in de tekst van artikel 6 EVRM, maar 
moet volgens het EHRM als onderdeel van artikel 6 worden gezien. Het EHRM 
oordeelde dat ‘the right to remain silent and not incriminate onself’ een wezenlijk 
onderdeel is van het recht op een eerlijk proces. De rechtspraak die het EHRM heeft 
ontwikkeld is zeer casuïstisch van aard en er lijkt soms sprake van enige 
tegenstrijdigheden waardoor een mate van voorzichtigheid is geboden bij het trekken 
van conclusies over de Mr. Big methode.65 Het EHRM heeft zich daar namelijk (nog) 
niet over uitgesproken. Wel bevestigt het EHRM in de zaak Murray dat het 
toepassingsbereik van het nemo tenetur-beginsel ruimer is dan alleen het zwijgrecht.  
Het houdt namelijk ook in dat het voor de verhorende instanties niet geoorloofd is om 
druk te leggen en het zwijgen van de verdachte niet als een van de bezwarende 
elementen te gebruiken in de veroordeling. Dit betekent echter niet dat élke druk om 
een verklaring af te leggen kan worden beschouwd als onaanvaardbaar indien vooraf 
duidelijk wordt gemaakt dat dit tegen hem kan worden gebruikt. Met deze uitspraak 
beperkt het EHRM de bescherming van het nemo tenetur-beginsel: the question, in 
each case, is whether the restrictions, in the light of the entirety of the proceedings, 
has deprived the accused of a fair hearing.66 
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In de bekende andere zaak, Funke, ging het om de fase nadat de overheid een criminal 
charge had uitgevaardigd. In Funke heeft het Hof voor het eerst het recht tegen 
zelfincriminatie en het zwijgrecht erkend.67 
Dit houdt voor de Mr. Big methode in dat het neerkomt op de interpretatie van de 
jurisprudentie van het EHRM met betrekking tot zaken waarin de verklaringsvrijheid 
van de verdachte onder druk stond aangezien deze methode nog niet eerder is 
voorgelegd.68 
 
§4.2 Analyse Allan en Bykov 
 
In de twee bekende Nederlandse zaken waarin de Mr. Big opsporingsmethode werd 
toegepast deden de advocaten een beroep op de zaak Allan om te betogen dat het OM 
niet ontvankelijk moest worden verklaard in de vervolging wegens schending van het 
nemo tenetur-beginsel.69 De advocaten betoogden dat hun cliënten net als Allan de 
verklaringen niet in vrijheid hadden afgelegd. Allan was een gedetineerde verdachte 
die vanaf het begin een beroep had gedaan op zijn zwijgrecht. Doordat werd besloten 
een undercoveragent als medegedetineerde in te zetten die Allan continu kon 
ondervragen over het misdrijf werd het nemo tenetur-beginsel geschonden 
Allan werd verdacht van betrokkenheid bij een roofoverval op een supermarkt waarbij 
de eigenaar werd doodgeschoten. De medeverdachte bekende de roofoverval terwijl 
Allan consequent bleef ontkennen. De politie plaatste in de cel en bezoekersruimte 
audio en videoapparatuur geplaatst in de hoop op belastend bewijs tegen Allan. Dit 
leidde niet tot resultaat waarna een informant werd ingezet om zoveel mogelijk 
informatie uit Allan te trekken: ‘push him for what you can’. Volgens de informant 
legt Allan een verklaring af waarin hij stelt dat hij betrokken is geweest bij de 
roofoverval. Dit is echter niet terug te vinden in de opnames en Allan ontkent dat hij 
een dergelijke verklaring heeft afgelegd. In de beoordeling stelt het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (verder: EHRM) dat de verklaringen die Allan zou 
hebben afgelegd niet spontaan en vrijwillig waren maar het resultaat van aanhoudende 
ondervragingen van de informant.70 De operatie duurde een langere periode 
aangezien Allan na verhoor op het politiebureau werd overgebracht naar de 
gevangenis en daar ook met de informant in contact kwam met als doel een 
bekentenis te ontlokken. Op aandringen van de politie gaf de criminele informant de 
inhoud van de gesprekken met Allan.71 
Volgens de raadsman kunnen de omstandigheden worden gecategoriseerd als 
functioneel equivalent van een normaal verhoor maar dan zonder de gestelde 
waarborgen.72 Het EHRM oordeelt dat hoewel het zwijgrecht en het recht tegen 
zelfincriminatie in de eerste plaats bedoeld zijn om te beschermen tegen 
ongeoorloofde dwang door de autoriteiten en het verkrijgen van bewijs onder dwang 
en onderdrukking in strijd met de wil van de verdachte, de reikwijdte van het recht 
niet beperkt is tot gevallen waarin dwang op de verdachte is uitgeoefend. Het recht 
waarvan het EHRM eerder heeft vastgesteld dat het de kern vormt van een eerlijk 
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proces, dient in beginsel om de vrijheid van de verdachte te beschermen om te kiezen 
tussen spreken of zwijgen tijdens het politieverhoor. De keuzevrijheid van de 
verdachte wordt in feite ondermijnd doordat de autoriteiten uitvluchten gebruiken om 
een bekentenis of andere belastende verklaringen bij de verdachte te ontlokken om de 
verkregen bekentenissen of verklaringen als bewijs in te brengen.73 
Een andere zaak waarin bij het EHRM werd geklaagd over het feit dat er sprake zou 
zijn van een verhoorsituatie zonder de bijbehorende waarborgen is Bykov.74 In deze 
zaak was belang dat de informant een ondergeschikte positie innam ten opzichte van 
Bykov en dat de informant in de omgeving van de verdachte terechtkwam. De 
verdachte heeft in deze zaak iemand de opdracht gegeven om een zakenrelatie te 
liquideren. Nadat deze persoon naar de politie stapte is er vervolgens een geheime 
operatie gestart waarbij gebruik is gemaakt van geluidsapparatuur om de verdachte te 
laten weten dat de moord was uitgevoerd. Vervolgens werden er aantal persoonlijke 
eigendommen aan de informant meegegeven om de verdachte te overtuigen van de 
liquidatie. De Russische staat stelt zich op het standpunt dat deze zaak niet met Allan 
kan worden vergeleken aangezien Bykov zich tijdens de undercoveroperatie in 
vrijheid bevond.75 Het EHRM oordeelt dat de verdachte op geen enkele wijze onder 
druk is gezet om in zijn guest house te spreken of om vragen te beantwoorden. De 
aard van de relatie tussen de verdachte en de aangever is van belang, waarbij de 
informant in de onderlinge verhouding een ondergeschikte positie innam. De 
verdachte was vrij om het gesprek voor te zetten of te beëindigen.76 
Ten aanzien van de Mr. Big methode kan worden geleerd dat er een schending van het 
nemo tenetur-beginsel kan ontstaan indien de verdachte een bekentenis aflegt als 
gevolg van de aanhoudende ondervragingen. Het EHRM beoordeelt of er geen on 
geoorloofde druk is uitgeoefend de verdachte. Daarnaast zal de onderlinge relatie 
tussen de verdachte en de undercover-agenten in de Mr. Big context van cruciaal 
belang zijn om te bepalen of er sprake is van een ondergeschikte positie. 
Het EHRM oordeelt dat bij het recht om zichzelf niet te incrimineren de aard en mate 
van misleiding ter verkrijging van bewijs en de toegepaste dwang van belang zijn. 
Een belangrijk verschil tussen de zaak Allan en de praktijk van de Mr. Big 
opsporingsmethode in de Nederlandse zaken is dat Allan gedetineerd was ten tijde 
van zijn uitlatingen terwijl de verklaringen binnen het Mr. Big traject in vrijheid 
worden afgelegd.77 Een ander verschil is dat er bij Allan en Bykov een 
burgerinformant werd ingezet en bij de Mr. Big methode is de uitvoering van deze 
bevoegdheid ondergebracht bij het team Werken onder Dekmantel (WOD).  
De zaak Allan is van belang omdat bij de beoordeling de proceshouding van de 
verdachte met betrekking tot de verdenkingen een rol speelt. Indien de verdachte 
vanaf het begin duidelijk maakt dat hij geen verklaringen wenst af te leggen en toch 
wordt ondervraagd zoals in Allan het geval was, wordt de keuzevrijheid van de 
verdachte in feite ondermijnd om een bekentenis te verkrijgen. Daarnaast kan worden 
gesteld dat de rechter niet tot een veroordeling zou zijn gekomen in de Mr. Big zaken 
wanneer deze bekentenis weg zou vallen. Het gaat vaak om cruciaal bewijs.  
De zaak Allan kan in de Mr. Big context als graadmeter worden gebruikt om te 
bepalen in hoeverre de keuzevrijheid van de verdachte is ondermijnd om een 
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bekentenis te ontlokken. Verder kunnen de activiteiten van de politie tegen de 
verdachte worden onderzocht om onrechtmatigheden tijdens undercoveroperaties aan 
het licht brengen.78 Bij onrechtmatigheden moet worden gedacht aan de 
grensoverschrijdende druk die tijdens de operatie op de verdachte is uitgeoefend 
waardoor er een schending van artikel 6 EVRM is ontstaan. Het gevolg is dat er een 
schending van het zwijgrecht ontstaat doordat de keuzevrijheid van de verdachte niet 
is gerespecteerd en bewijsuitsluiting zal volgen. 
 
§4.3 Toetsing nemo tenetur-beginsel  
 
De in paragraaf 4.1 eerder besproken arresten waren de eerste die het EHRM heeft 
gewezen met betrekking tot het nemo tenetur-beginsel. In deze paragraaf zullen de 
arresten van het EHRM worden besproken waarin de reikwijdte van het nemo tenetur-
beginsel verder wordt vormgegeven. 
Het EHRM heeft in de casuïstische uitwerking van het nemo tenetur-beginsel 
algemene uitgangspunten geformuleerd om te bepalen of het recht op een eerlijk 
proces zoals neergelegd in artikel 6 EVRM is geschonden.79 Deze algemene 
uitgangspunten zullen nader worden uitgelegd in de zaak Jalloh. Het is niet eenvoudig 
algemene normen te formuleren om te bepalen wanneer er sprake is van een eerlijk 
proces aangezien het EHRM de eerlijkheid beoordeelt aan de hand van het geheel.  
In de zaak Saunders gaat het EHRM in op de inhoud van het nemo tenetur-beginsel.80 
Saunders was tijdens een administratieve controle verplicht om te spreken. Wat hij 
toen verklaarde, werd later in de strafzaak tegen hem gebruikt. Door dat laatste werd 
artikel 6 EVRM geschonden. In deze zaak heeft het nemo tenetur-beginsel betrekking 
op de verklaringsvrijheid van de verdachte waar ook het zwijgrecht sterk mee is 
verbonden. Het ging er volgens het EHRM om dat de wil van een verdachte om te 
zwijgen moest worden gerespecteerd. Het nemo tenetur-beginsel zag volgens het 
EHRM dus niet op wils-onafhankelijk materiaal zoals DNA, bloed of documenten. De 
betrouwbaarheid van wils-onafhankelijk materiaal kan niet worden aangetast, 
aangezien onder dwang afgenomen materiaal een betrouwbaar DNA-profiel kan 
opleveren. Het EHRM bepaalde dat er pas sprake kan zijn van wils-afhankelijk 
materiaal indien de verdachte de controle heeft om zelf keuzes te maken in de zin dat 
het bestaan van het materiaal van zijn wil afhankelijk is. De verklaring van de 
verdachte is het belangrijkste voorbeeld hiervan. Het inbrengen van afgedwongen 
materiaal in een strafproces levert een schending op van het nemo tenetur-beginsel.81 
In de zaak J.B. heeft het EHRM geoordeeld dat er sprake was van een schending van 
het nemo tenetur-beginsel aangezien het verzoek van de autoriteiten om documenten 
te ontvangen onder dreiging van een fiscale boete kon worden aangemerkt als 
ongeoorloofde dwang. De medewerking om documenten te overhandigen kan worden 
gezien als het afleggen van een verklaring.82 Maar documenten bestaan toch 
onafhankelijk van de wil? Dat hangt ervan af: Feteris wijst er in zijn annotatie op dat 
het hier ging op een brede vraag, aangezien ‘alle stukken die op een aangelegenheid 
betrekking hadden’ zouden moeten worden overlegd. Een verdachte mag zwijgen op 
                                                                 
78 M.J. Klok 2018, p. 63. 
79 S.L.T.J. Ligthart, ‘Het recht tegen zelfincriminatie ex art. 6 EVRM’, Delikt en Delinkwent, p. 220. 
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de vraag welke documenten in zijn bezit van belang zijn voor de betreffende zaak: dat 
is van zijn wil afhankelijk.83  
Het EHRM heeft zich in verschillende zaken uitgesproken over eventuele 
schendingen van het nemo tenetur-beginsel die hierna worden behandeld. 
Het EHRM oordeelde in de zaak O'Halloran en Francis dat de reikwijdte die wordt 
toegekend aan the right against self-incrimination meer omvat dan het zwijgrecht. Het 
EHRM past in O'Halloran en Francis de geformuleerde criteria uit de zaak Jalloh toe 
op de verkrijging van wils-afhankelijk materiaal.84 
In de zaak Jalloh werd duidelijk dat het nemo tenetur-beginsel ook werking heeft 
buiten de verklaringsvrijheid. Het EHRM oordeelde dat het onderscheid tussen 
wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal niet doorslaggevend hoeft te zijn voor 
een schending van het nemo tenetur-beginsel. Het EHRM beoordeelt aan de hand van 
vier criteria of er sprake is van een schending van het nemo tenetur-beginsel.  
Het eerste criterium is de aard en de mate van dwang waarop het bewijsmateriaal is 
verkregen ‘the nature and degree of compulsion used to obtain the evidence’. In deze 
zaak werd door Jalloh door vier politiemensen in bedwang gehouden om hem 
vervolgens een middel toe te dienen om de ingeslikte drugs uit zijn lichaam te 
verwijderen. Het EHRM oordeelde dat hierdoor niet alleen het nemo tenetur-beginsel 
is geschonden maar tevens een schending oplevert van artikel 3 EVRM.85 Het tweede 
criterium is het gewicht van het algemeen belang van het onderzoek ‘the weight of the 
public interest in using the evidence to secure the applicant’s conviction’.86 Het 
EHRM oordeelde dat het recht op zelfincriminatie op grond van artikel 6 EVRM 
zwaarder weegt dan het algemeen belang wanneer de essentie wordt geraakt van het 
nemo tenetur-beginsel.87 Het derde criterium is het bestaan van relevante waarborgen 
‘relevant safeguards in the procedure’. Het EHRM oordeelde dat elke vorm dwang 
waaronder ook het toedienen van een braakmiddel een schending van nemo tenetur-
beginsel kan opleveren.88  
Het laatste criterium uit de zaak Jalloh betreft de wijze waarop het bewijs in een 
strafprocedure is gebruikt van belang ‘the use to which the evidence obtained was 
put’. Eenzelfde inbreuk kan zo in verschillende zaken tot een andere uitkomst leiden. 
Het EHRM oordeelt in Jalloh dat het in strijd met artikel 3 EVRM verkregen 
bewijsmateriaal op grond van de genoemde factoren een schending oplevert van het 
nemo tenetur-beginsel en dus van artikel 6 EVRM. Het onder dwang verkregen 
bewijs dient eerst in een strafprocedure te worden ingezet tegen de verdachte om een 
schending van het nemo tenetur-beginsel aan te kunnen nemen89  
De politie probeerde in de zaak Gäfgen een ontvoerd kind te vinden door verdachte 
hardhandig te verhoren teneinde de verblijfplaats van het kind te achterhalen. Het 
ontvoerde slachtoffer werd op basis van dit verhoor dood aangetroffen. De wijze 
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waarop Gäfgen werd verhoord door de politie om het kind te redden levert volgens 
het Hof een schending op van artikel 3 EVRM. Door deze zaak te vergelijken met 
zaken waarin is vastgesteld dat een onmenselijke behandeling is toegepast komt het 
EHRM tot de conclusie dat de ondervragingsmogelijkheden waaraan hij werd 
onderworpen voldoende ernstig zijn om een schending van artikel 3 EVRM aan te 
nemen maar dat het niet het niveau van wreedheid bereikte om foltering aan te 
nemen.90 
Een schending van het nemo tenetur-beginsel werd niet aangenomen aangezien 
nationale rechtbanken dit hadden erkend in de procedure en er sancties zijn genomen 
die gevolgen hadden voor de carrière van de betrokken politiemensen. Daarnaast is de 
bekentenis van de verdachte door het EHRM als gevolg van de schending van artikel 
3 EVRM van het bewijs uitgesloten en werd er genoeg schadevergoeding uitgekeerd 
op nationaal niveau.91  
Het EHRM oordeelde dat er geen sprake was van een schending van het nemo 
tenetur-beginsel aangezien de bekentenis van het politieverhoor door de rechter werd 
uitgesloten van het bewijs. Er kon een veroordeling volgen omdat Gäfgen op de 
zitting alsnog een bekentenis had afgelegd.92 
Het EHRM bepaalde in Gäfgen dat overmatige dwang ervoor zorgt dat de bekentenis 
van het politieverhoor van het bewijs werd uitgesloten. Omdat het niet voor zijn 
veroordeling en straf werd gebruikt, vond het EHRM dat artikel 6 EVRM niet was 
geschonden.93 De besproken arresten zijn relevant geweest voor de ontwikkeling van 
het nemo tenetur-beginsel en hebben de betekenis aangevuld of gewijzigd. Deze 
arresten zijn van belang omdat ze betrekking hebben op de verklaringsvrijheid van de 
verdachte. Daarnaast maken deze arresten duidelijk wat de omvang is van het nemo 
tenetur-beginsel en welk beoordelingskader wordt gehanteerd.94 De inzet van de Mr. 
Big opsporingsmethode richt zich namelijk in de eerste plaats op het onder druk 
afleggen van een bekentenis van de verdachte.  
 
§4.4 Vergelijkbare undercover-operaties 
 
In de Nederlandse jurisprudentie zijn er een aantal zaken die tot op zekere hoogte 
verwantschap met de Mr. Big-methode vertonen. Deze zaken zullen nader worden 
besproken om verschillende verschijningsvormen van dergelijke trajecten te 
analyseren. 
De eerste verhoormethode die werd toegepast staat bekend als de Zaanse 
Verhoormethode. De bekentenis van de verdachte in deze zaak volgde na een lang 
weekend ondervragen van opsporingsambtenaren en het tonen van foto’s van de 
familie van de verdachte tussen de beelden van het overleden slachtoffer. Het tonen 
van deze beelden zorgde voor een ontoelaatbare druk bij de verdachte om op 
dergelijke wijze een bekentenis te ontlokken bij de verdachte. De essentie van het 
Zaanse Verhoormethode arrest is dat het gebruik van dergelijke familiefoto’s in strijd 
zijn met de eisen die aan een eerlijk proces moeten worden gesteld. De Hoge Raad is 
echter van oordeel dat er geen sprake was van een zodanige inbreuk op de eisen die 
aan een eerlijk proces moeten worden gesteld, dat deze tot een niet-
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ontvankelijkheidsverklaring van het Openbaar Ministerie had moeten leiden.95 Het 
EHRM oordeelde dat de psychische druk die wordt toegepast op de verdachte 
onvoldoende is om een onmenselijke behandeling aan te nemen waardoor er geen 
sprake kan zijn van een schending van artikel 6 EVRM.96 
 
De diamantroof op Schiphol uit 2005 waarbij ter waarde van miljoenen euro’s aan 
diamanten werd buitgemaakt is een ander voorbeeld van een zaak die verwantschap 
vertoont met de Mr. Big methode. Tijdens het opsporingstraject werden twee 
undercover-agenten in gezet om met verdachte en zijn vriendin bevriend te raken. De 
undercover-agenten zijn hierdoor betrokken geraakt bij het privéleven van de 
verdachte en zijn Colombiaanse vriendin. Hierbij heeft de verdachte werkzaamheden 
verricht voor de undercover-agenten en zodoende nuttige informatie verschaft over de 
diamantroof en zijn betrokkenheid daarbij.97 Tijdens dit undercover traject verscheen 
Mr. Big niet op het toneel, maar ter terechtzitting werd de vraag gesteld of de 
werkzaamheden die de verdachte voor de undercover-agenten verrichtte werden 
gebruikt om een bekentenis uit te lokken. Daarnaast werd er discussie gevoerd over de 
toegepaste psychische druk tijdens het opsporingstraject. De rechter oordeelde dat het 
ingezette WOD-traject niet gezien dient te worden als een langgerekt verhoor van 
verdachte dat auditief had moeten worden opgenomen. De verdachte verkeerde niet in 
een situatie dat hij fysiek en/of sociaal werd beperkt in zijn vrijheid tijdens dit traject. 
Uit de opgemaakte proces-verbalen blijkt dat de verdachte spontaan en zonder dat 
hem daarnaar wordt gevraagd, allerlei informatie verstrekt over onder meer zijn 
betrokkenheid bij de diamantroof en ook dat hij over bepaalde zaken niet wenst te 
vertellen. Hierdoor is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van een 
schending van artikel 6 EVRM.98 
Een ander voorbeeld van een undercoveroperatie waarin door de verdediging de 
parallel wordt gelegd met de Mr. Big methode of een variatie hiervan is de zaak van 
de vergismoord. Het WOD-traject in deze zaak werd ingezet om informatie te 
verkrijgen over een vergismoord door contact te leggen met het beoogde slachtoffer. 
Verder richtte het undercover traject zich op de corrupte contacten van de verdachte, 
zijn criminele vermogen en zijn betrokkenheid bij Opiumwetdelicten. In deze zaak 
deden undercover-agenten zich voor als een stel en sloten vriendschap met de 
verdachte en zijn vrouw. Hierbij zijn er gezamenlijke uitjes gemaakt waarbij er zelfs 
een vakantie naar Curaçao aan te pas kwam.99 
Het hof oordeelde dat de vergelijking met de Mr. Big methode niet opgaat aangezien 
de undercover-agenten uit waren op het vergaren van informatie over een moord 
waarbij verdachte het mogelijke slachtoffer was. Zo oordeelt het hof dat de 
undercover-agenten niet uit waren op de verkrijging van een bekentenis van 
betrokkenheid bij een strafbaar feit. De verdachte is niet onder voorwaarden van een 
positief vooruitzicht aangezet om opheldering over bepaalde zaken te geven. Ook 
hebben de undercover-agenten niet misleid anders dan dat ze in werkelijkheid 
undercover-agenten waren en vanuit hun rol interesses deelden waaronder ook 
criminele activiteiten. Het hof stelt samengevat: de undercover-agenten hebben het 
vertrouwen van de verdachte gewonnen en de gesprekken geleid naar onderwerpen 
waarover zij informatie wilden hebben, maar daarbij is de verklaringsvrijheid van de 
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verdachte niet in het gedrang gekomen waardoor van een schending van artikel 6 
ERVM geen sprake is.100 De Hoge Raad heeft de klachten van de verdediging over 
de uitspraak van het hof beoordeeld en geconcludeerd dat deze klachten niet kunnen 
leiden tot vernietiging van die uitspraak.101 
Een andere zaak die tot op een zekere hoogte verwantschap vertoont met de Mr. Big 
methode waarin werd vastgesteld dat de ongeoorloofde druk die tijdens het 
undercover traject plaatsvond rechtmatig was en niet in strijd met de 
verklaringsvrijheid zal hierna worden besproken.102 De rechtbank Zeeland-West-
Brabant oordeelde aan de hand van de in de Mr. Big-arresten geschetste 
beoordelingskader van de Hoge Raad dat een soortgelijke undercoveroperatie 
rechtmatig was.103 In deze zaak betrof het een onderzoek naar een liquidatie waarin 
de aanhouding van de undercover-agent in scene was gezet om het eerste contact te 
leggen op de luchtplaats van de penitentiaire inrichting. De betrokken undercover-
agenten deden zich voor als keiharde criminelen die zich bezighielden met de 
productie van harddrugs. Op een gegeven moment werd verdachte gevraagd om tegen 
betaling werkzaamheden te verrichten voor de organisatie. Om de dekmantel 
geloofwaardig te laten lijken werden er diverse gewelddadige strafbare feiten in scene 
gezet waaraan ook verdachte heeft meegedaan. Hierbij is verdachte meegevraagd naar 
Portugal voor het bekijken van hokken voor het produceren van harddrugs.104 
Eenmaal in Portugal aangekomen heeft de verdachte op meerdere momenten spontaan 
uitspraken over de dood van het geliquideerde slachtoffer gedaan. Van een 
ontmoeting met de fictieve Mr. Big was geen sprake in deze zaak en er zijn ook geen 
voorwaarden aan de verdachte gesteld om werkzaamheden voor de organisatie uit te 
voeren. De rechter oordeelde in deze zaak dan ook dat de verdachte zich onbespied 
waande en was in de veronderstelling gesprekken met vrienden te voeren. Van 
langdurige of indringende ondervragingen was geen sprake. Uit de gesprekken die de 
undercover-agenten voerden blijkt nergens van enige druk waardoor geen sprake kan 
zijn van een verhoorsituatie en de verklaringen als bewijs kunnen worden gebruikt. 
De rechter stelt vast dat er in het undercover traject sprake was van vergaande 
misleiding. Deze misleiding is echter niet zo fors dat deze misleiding op enige wijze 
van invloed is geweest op de uitlatingen die verdachte tegenover undercover-agenten 
heeft gedaan.105 
 
Indien de verklaringsvrijheid van de verdachte is aangetast, past volgens de Hoge 
Raad slechts uitsluiting van de afgelegde verklaring voor het bewijs.106 De Hoge 
Raad hecht veel waarde aan transparantie omdat anders niet valt te beoordelen of de 
afgelegde verklaring in strijd is met de verklaringsvrijheid van de verdachte. Het is 
niet helemaal duidelijk hoe de eerdergenoemde factoren die de verklaringsvrijheid 
kunnen aantasten zich tot elkaar verhouden. Het gaat uiteindelijk om een 
afwegingskader waarin alle factoren tezamen bezien moet worden. De mate waarin 
psychische druk of misleiding is toegepast zal voor extra gewicht zorgen. Een zekere 
mate van misleiding maakt op zichzelf de inzet van een undercoveroperatie nog niet 
onrechtmatig of strijdig met de verklaringsvrijheid.107  
                                                                 
100 Hof Den Haag 18 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:918., r.o. Oordeel van het hof. 
101 HR 13 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1083, r.o. Beoordeling van de cassatiemiddelen. 
102 Rb. Zeeland West-Brabant, 21 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:863.  
103 HR 17 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1983. 
104 Rb. Zeeland West-Brabant, 21 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:863, r.o. het WOD-traject. 
105 Rb. Zeeland West-Brabant, 21 februari 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:863, r.o. 6.3. 
106 J. Crijns, M. Dubelaar, ‘Mr. Big een maatje te groot voor Nederland’, Ars aequi 2020, p. 754. 
107 J. Crijns, M. Dubelaar, ‘Mr. Big een maatje te groot voor Nederland’, Ars aequi 2020, p. 755. 



27 
 

Dit maakte de Hoge Raad duidelijk in de uitspraak over uitspraak over de 
ruisstrategie.108 Deze strategie houdt in dat aan verdachten tijdens een verhoor de 
onjuiste informatie wordt gegeven dat er tijdens een overval een geldbedrag buit is 
gemaakt; dit vertelt men in de hoop dat de verdachten vervolgens over de fictieve buit 
gaan praten en zichzelf of elkaar bij belasten.109 In deze zaak gingen de verdachten 
tijdens een gefaciliteerde taxirit inderdaad met elkaar in gesprek over de fictieve buit 
waardoor het bewijs zich opstapelde. De Hoge Raad oordeelde dat in het licht van de 
specifieke omstandigheden van het geval het gebruik van de ruisstrategie door de 
beugel kon.110 Een milde vorm van misleiding zoals in geval van de ruisstrategie 
wordt nog wel toelaatbaar geacht omdat alleen een schuldige daarop zal ingaan. Voor 
misleidende strategieën waarbij alle soorten technieken worden toegepast om de 
verdachte te laten bekennen is geen ruimte meer.111  
 
Onlangs heeft de rechter in de zaak van de verdwenen Patrick van Dillenburg de 
verdachte vrijgesproken aangezien de undercoveroperatie op twee cruciale onderdelen 
niet voldoet aan de eisen die in de wet en in uitspraken van de Hoge Raad worden 
gesteld.112 Van belang is de vraag of aan de beginselen van proportionaliteit en 
subsidiariteit is voldaan waarbij als uitgangspunt moet worden genomen dat de 
bijzondere ernst van het misdrijf het undercover traject rechtvaardigt en dat andere 
wijzen van opsporing niet voorhanden zijn. Om de rechtmatigheid hiervan te 
beoordelen dient de rechter te beschikken over een voldoende nauwkeurige 
verslaglegging van alle handelingen en gesprekken die in het kader van dit traject 
hebben plaatsgevonden.113 
Voor de beoordeling van het verloop van het WOD-traject heeft de rechtbank in de 
Van Dillenburg zaak aansluiting gezocht bij wat de Hoge Raad heeft overwogen in 
eerdere arresten waarin uiteen is gezet hoe het WOD-traject getoetst dient te 
worden.114 Tijdens het gesprek van 24 januari 2019, waarin werd gesproken over de 
dood van Van Dillenburg is er op ongeoorloofde wijze druk door de undercover-
agenten op de verdachte uitgeoefend waardoor hij feitelijk in een verhoorsituatie 
terecht kwam, zonder dit zelf te weten en zonder de bij de wet gestelde waarborgen. 
De rechtbank is van oordeel dat het gesprek van 24 januari 2019, anders dan de 
gesprekken van 27 september en 16 oktober 2018, moet worden uitgesloten van het 
bewijs omdat dit gesprek in strijd met de verklaringsvrijheid van medeverdachte heeft 
plaatsgevonden en hiermee een inbreuk is gemaakt op de rechten van verdachte zoals 
neergelegd in artikel 29 lid 1 Sv en artikel 6 EVRM.115 De beloofde zakenreis 
speelde ook een rol in de andere reden dat de rechtbank het bewijs verkregen in het 
WOD-traject afwijst. De undercover-agenten hadden de verdachte een reis in het 
vooruitzicht gesteld waar hij veel geld mee kon verdienen. De verdachte heeft 
meerdere malen uitgesproken een wens te hebben om in Cambodja een restaurant te 
openen. Met name dit vooruitzicht speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de 
vriendschap met de verdachte. De undercover-agenten boden verdachte een uitweg 
voor zijn schulden en verslavingsproblemen.  
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De verslaglegging van de gesprekken hierover zijn slechts in summiere en algemene 
bewoordingen opgenomen in het dossier ondanks dat deze beloftes van groot belang 
waren voor het verloop van de operatie. Van de gesprekken waarin de verdachte zijn 
belastende verklaringen aflegde zijn er audio-opnames en woordelijke verslagen 
opgenomen in het dossier. De rechtbank komt tot de conclusie dat zij niet volledig 
kan beoordelen of uitsluiten dat medeverdachte door misleiding en/of beloftes van de 
undercover-agenten, dan wel als gevolg van deze afhankelijkheidsrelatie tot de 
undercover-agenten, is beperkt in zijn verklaringsvrijheid. De rechtbank acht 
compensatie uitgesloten vanwege het feit dat de undercover-agenten en hun 
begeleiders de verslaglegging en verklaringen hebben afgelegd op basis van hun 
herinneringen. Nu de rechter juist deze volledige verslaglegging mist op bepaalde 
onderwerpen, waarvan alleen met gebruik van opname vertrouwelijke communicatie 
(OVC) gesprekken en de uitwerking hiervan een compleet beeld ontstaat, kan het 
geconstateerde gebrek niet worden gecompenseerd door het nogmaals horen van deze 
personen.116 
In het onlangs verschenen arrest van het gerechtshof Den Haag achtte het hof in de 
bekende Posbank-zaak datgene wat aan de verdachte is tenlastegelegd niet wettig en 
overtuigend bewezen. Deze zaak was eerder door de Hoge Raad verwezen naar het 
Haagse hof.117 Het hof oordeelde dat de undercover-agenten onvoldoende 
nauwkeurig hebben beschreven welke mondeling communicatie met de verdachte 
heeft plaatsgevonden. Het gevolg is dat het voor het hof daardoor niet goed mogelijk 
is om op basis van de door hen opgemaakte proces-verbalen te beoordelen in hoeverre 
psychische druk op de verdachte is uitgeoefend en in welke mate de verdachte is 
misleid. Het is voor het hof daardoor niet mogelijk te beoordelen of de 
verklaringsvrijheid van de verdachte is aangetast bij het afleggen van zijn 
bekentenis.118 Daarnaast heeft het hof kennisgenomen van het rapport van 
rechtspsycholoog Rassin. Hierin geeft hij aan het begrip verklaringsvrijheid niet te 
kennen vanuit de psychologische literatuur maar wel iets kan zeggen over de kans op 
het afleggen van een valse bekentenis. In zijn conclusie stelt Rassin dat de positie 
waarin de verdachte verkeerde een substantieel risico vormt op het afleggen van een 
valse bekentenis. Het hof achtte deze bevindingen aannemelijk dat de verdachte zijn 
verklaring niet in vrijheid heeft kunnen afleggen waardoor de verklaring niet als 
bewijs kan worden gebruikt.119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
116 Rb. Amsterdam 2 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:806, r.o. conclusie. 
117 Hof Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:205. 
118 Hof Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:205, r.o. Verklaringen van de verdachte die na het    
WOD-traject zijn afgelegd. 
119 Hof Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:205, r.o. Onderzoek na verwijzing. 
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Hoofdstuk 5 Het wetsvoorstel Modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering en de Mr. Big opsporingsmethode 
 
Inleiding   
 
In dit hoofdstuk volgt eerst het doel van het project Modernisering Strafvordering en 
de aanbevelingen van de Commissie Koops. Ook zal het criterium voor 
bevoegdheidstoekenning aan de orde komen. Verder zal worden ingegaan op de 
wijzigingen die de vernieuwde regeling stelselmatige inwinning van informatie met 
zich meebrengt voor de Mr. Big methode. Daarna zullen de wijziging ten aanzien van 
de huidige regeling van infiltratie worden behandeld aangezien dit in het eerdere 
wetsvoorstel betrekking had op de Mr. Big operatie. Tenslotte zal het instigatieverbod 
kort worden besproken. 
 
§5.1 Modernisering Wetboek van Strafvordering 
 
Het uitgangspunt van het project Modernisering Strafvordering is de totstandkoming 
van een toekomstbestendig wetboek waarbij bevoegdheden onafhankelijk van 
techniek worden geformuleerd. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de 
ontwikkelingen en toepassing van nieuwe technologieën.120 De Commissie Koops 
heeft enkele aanbevelingen gedaan voor een criterium voor bevoegdheidstoekenning 
dat onderscheid maakt tussen opsporingsbevoegdheden die afhankelijk van de mate 
van ingrijpendheid inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.121 
Het criterium heeft betrekking op de niet-stelselmatige uitoefening van een 
bevoegdheid door een opsporingsambtenaar. Daarnaast is voor de stelselmatige 
uitoefening van een bevoegdheid een bevel van de officier van justitie nodig. 
Stelselmatig kan het beste worden omschreven als de uitoefening van een 
bevoegdheid waarbij op voorhand redelijkerwijs voorzienbaar was dat een volledig 
beeld van bepaalde aspecten van iemands privéleven kan ontstaan. Voor stelselmatige 
uitoefening van een ingrijpende bevoegdheid zal in de benadering van Koops een 
machtiging van de rechter-commissaris vereist zijn. De aanbevelingen door de 
Commissie Koops zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid overgenomen in 
het gewijzigde conceptwetsvoorstel van het gemoderniseerde Boek 2 Sv.122 
 
§5.2 Stelselmatige inwinning van informatie 
 
In de huidige regeling valt de toepassing van de Mr. Big methode onder artikel 126j 
Sv, maar een concrete omschrijving van de methode ontbreekt. Het bevat wel een 
beschrijving van de bevoegdheid, namelijk het stelselmatig inwinnen van informatie 
over een persoon door deel te nemen aan de maatschappelijke verbanden waarin die 
persoon verkeert of door het hebben van contact met die persoon of met personen die 
deel uitmaken van zijn maatschappelijke verbanden.123 
De vernieuwde omschrijving van stelselmatige inwinning van informatie van artikel 
2.8.11 sluit hierbij aan op de huidige literatuur en jurisprudentie. Van een verruiming 
                                                                 
120 S.L.T.J. Ligthart, ‘Het criterium van stelselmatigheid in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering’, 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2019, p. 195. 
121 Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk, 2018, p. 36 en 38-39. 
122 S.L.T.J. Ligthart, ‘Het criterium van stelselmatigheid in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering’, 

Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2019, p. 195-196. 
123 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek   

van Strafvordering, juli 2020, p. 505. 
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van de bevoegdheid is geen sprake. Op basis van deze bevoegdheid kan er informatie 
worden ingewonnen over het sociale netwerk van de persoon. Dit kan op actieve 
wijze gebeuren door contact te leggen met de betreffende persoon. Dit kan ook via 
derden gebeuren door gesprekken te voeren op plekken waar de persoon 
maatschappelijke banden heeft. 
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend tegen personen die nog geen verdachte 
zijn. Hiertoe kan worden beslist indien dit in het belang van het onderzoek en de 
uitoefening van deze bevoegdheid voldoet aan de eisen van proportionaliteit en 
subsidiariteit. Hiermee is de kring van personen ten aanzien van wie de bevoegdheid 
van stelselmatige inwinning van informatie kan worden ingezet gewijzigd.124 
In de huidige regeling kan alleen informatie worden ingewonnen over de verdachte. 
Artikel 2.8.11 heeft in het voorstel voor Boek 2 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering betrekking op de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van 
informatie. Het verdenkingscriterium bij deze lichtere variant van de bevoegdheid tot 
stelselmatige inwinning van informatie is ongewijzigd. Deze bevoegdheid kan worden 
uitgeoefend in geval van verdenking van elk misdrijf.125 De duur van het bevel is 
ongewijzigd uit de huidige regeling overgenomen.126  
In het tweede lid is er een regeling voor een meer indringende vorm van stelselmatige 
inwinning van informatie door de persoon, al dan niet in samenwerking met de 
opsporingsambtenaar, activiteiten te laten verrichten. Het eerste lid bevat daarmee de 
bestaande vorm van stelselmatige inwinning van informatie en het tweede lid de 
zwaardere vorm.127 Het tweede lid betreft een wettelijke grondslag voor een meer 
indringende vorm van de bevoegdheid tot stelselmatige inwinning van informatie. 
Deze indringende vorm van stelselmatige inwinning van informatie heeft een 
zwaarder verdenkingscriterium. De bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend in 
geval van verdenking van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van vier jaar of 
meer is gesteld en dat gezien zijn aard of de samenhang met andere in verband met 
die verdenking begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. 
Deze aanvullende wettelijke regeling dient ervoor te zorgen dat langdurige trajecten 
waarbij de undercover-agent in contact komt en blijft met verdachten in het vervolg 
onder de zwaardere variant van de bevoegdheid van stelselmatige inwinning van 
informatie worden uitgeoefend.128 
In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering zijn de 
plannen nogal veranderd. In het eerdere conceptwetsvoorstel werd nog voorgesteld 
om vergaande operaties gericht op individuen onder infiltratie te plaatsen en 
machtiging van de rechter-commissaris aan te verbinden. In de meest recente versie 
ziet de minister hier volledig vanaf. Vergaande undercoveroperaties waaronder de Mr. 
Big methode zullen voortaan onder de bevoegdheid tot stelselmatige informatie vallen 
in plaats van onder de eerder voorgestelde bevoegdheid van infiltratie op een 
persoon.129 In deze versie heeft de minister ook geen rekening gehouden met de 
                                                                 
124 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek            

van Strafvordering, juli 2020, p. 505. 
125 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek            

van Strafvordering, juli 2020, p. 506. 
126 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek            

van Strafvordering, juli 2020, p. 509. 
127 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek            

van Strafvordering, juli 2020, p. 507. 
128 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek       

van Strafvordering, juli 2020, p. 507. 
129 Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ambtelijke versie wetsvoorstel tot vaststelling van het nieuwe Wetboek            

van Strafvordering, juli 2020, p. 510. 
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klachten van de politiebonden over de veiligheidsrisico’s van undercover-agenten. 
Daarnaast is er meerdere malen aandacht gevraagd voor de te hoge werkdruk en 
professionele verwaarlozing.  
 
§5.3 Instigatieverbod 
 
Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het instigatieverbod (zie ook paragraaf 
2.3) een regel is van behoorlijkheid en integriteit die ook uit artikel 6 EVRM 
voortvloeit.130 In het huidige Wetboek van Strafvordering is in een aantal bepalingen 
opgenomen dat een opsporingsambtenaar een persoon niet mag brengen tot andere 
strafbare feiten dan die waarop zijn opzet al tevoren was gericht. Dit wordt ook wel 
Tallon-criterium of instigatieverbod genoemd.131 In het Tallonarrest werd deze regel 
door de Hoge Raad voor het eerst toegepast en nadien in het wetboek verankerd voor 
een aantal bevoegdheden waaronder infiltratie en pseudokoop- en dienstverlening.132 
Ter voorkoming van een schending van artikel 6 EVRM werden er aanvullende regels 
nodig geacht waaraan de inzet van lokmiddelen aan moest voldoen. Van een 
ontoelaatbare uitlokking is sprake indien het ingezette opsporingsmiddel de verdachte 
tot andere strafbare handeling heeft gebracht dan die waarop zijn opzet al tevoren was 
gericht.133 
In de vernieuwde regeling wordt voorgesteld om deze regel in een algemene bepaling 
centraal te stellen in het opsporingsonderzoek aangezien deze regel niet beperkt is tot 
de bevoegdheden waarbij zij nu wettelijk is voorzien. De regel is in het bijzonder van 
toepassing op opsporingshandelingen die op basis van een algemene taakstellende 
bepalingen worden verricht. Een voordeel hiervan is dat het instigatieverbod als 
algemene maatregel van het opsporingsonderzoek niet herhaald dient te worden bij de 
verschillende bevoegdheden waarbij dat verbod een rol kan spelen.134 
Ten aanzien van de Mr. Big methode zal de rechter moeten beoordelen of het 
optreden van de undercover-agenten en de gehele uitvoering van de operatie binnen 
de grenzen is gebleven. Hierbij zal de psychologische druk die op de verdachte is 
opgevoerd een rol spelen. 
 
  

                                                                 
130 EHRM 4 november 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:1104JUD001875706 (Bannikova/Rusland), r.o. 37-50. 
131 Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, Het opsporingsonderzoek, februari 2017, 

p. 20 (Mvt). 
132 HR 4 december 1979, ECLI:NL:HR:1979:AB7429. 
133 HR 4 december 1979, ECLI:NL:HR:1979:AB7429, r.o. 8. 
134 Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, Het opsporingsonderzoek, februari 2017, 

p. 20 (Mvt). 
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Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen 
 
§6.1 Conclusie 
 
In het kader van de Wet BOB zijn er in opsporingsonderzoeken drie bevoegdheden 
opgenomen waarop undercoverbevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. De 
stelselmatige inwinning van informatie op grond van (art. 126j Sv) is de eerste. De 
legitimering van de Mr. Big methode is hierop gebaseerd. Daarnaast wordt de 
pseudokoop toegepast op grond van artikel 126i Sv waarbij de undercoveragent 
bestellingen plaatst bij een criminele organisatie. De meest ingrijpende 
undercoverbevoegd is de infiltratie op grond van artikel 126h Sv waardoor de inzet 
van deze bevoegdheid aan strengere eisen is verbonden. Vanuit de literatuur en 
jurisprudentie komt het beeld naar voren dat de grondslag waarop de Mr. Big methode 
is gebaseerd als te licht wordt ervaren. In de twee Nederlandse Mr. Big zaken wordt 
dit duidelijk uit de verweren van de advocaten.  
De dwang die wordt toegepast op de verdachte heeft in de Mr. Big context sterke 
invloed op de inhoud van verklaring. Vervolgens wordt in de Mr. Big zaken de 
bekentenis als voorwaarde gebruikt om in de organisatie deel te blijven nemen 
waardoor de inhoud van de verklaring kan worden aangetast. Het gevolg is dat de 
verdachte zijn eigen proceshouding niet meer zelf kan bepalen. De verdachte wordt in 
een context geplaatst die op het gebied van pressie vergelijkbaar is met Allan. Het 
gevaar is dat opsporingsdiensten niet meer in het belang van de waarheidsvinding 
handelen maar puur om een bekentenis te forceren. Hierbij wordt er geen rekening 
mee gehouden dat er een hoge kans bestaat dat er een valse bekentenis is afgelegd als 
gevolg van de psychische druk. Het is in deze situatie voordeliger voor de verdachte 
om een bekentenis af te leggen dan blijven ontkennen.  
Het EHRM heeft in de uitwerking van het nemo tenetur-beginsel algemene 
uitgangspunten geformuleerd om te bepalen of het recht op een eerlijk proces zoals 
neergelegd in artikel 6 EVRM is geschonden. Met betrekking tot het nemo tenetur-
beginsel heeft het EHRM in de zaak Jalloh zoals eerder in paragraaf 4.3 beschreven 
een vier criteria ontwikkeld om te bepalen of er sprake is van een schending van het 
nemo tenetur-beginsel. Uit de zaak van Jalloh kan worden afgeleid dat het EHRM een 
evenetuele schending beoordeelt aan de hand van het geheel aangezien een inbreuk 
niet tot een schending hoeft te leiden indien er voldoende compensatie is geboden. In 
de zaak Saunders gaat het EHRM in op de inhoud van het nemo tenetur-beginsel. Uit 
deze zaak kan worden afgeleid dat het EHRM beoordeelt of men steunbewijs uit de 
verklaring van de verdachte weet te vinden. Terwijl het EHRM in de zaak Gäfgen 
oordeelde het EHRM dat het geen schending van het nemo tenetur-beginsel kon 
worden aangenomen aangezien het bewijs niet is gebruikt voor de bewezenverklaring 
en de straftoemeting. 
De Mr. Big methode is nog niet voorgelegd aan het EHRM waardoor het neerkomt op 
de interpretatie van het EHRM met zaken waarin de verklaringsvrijheid van de 
verdachte onder druk stond. De jurisprudentie van het EHRM is niet eenvoudig samen 
te vatten aangezien er niet wordt beoordeeld of de rechten die voortvloeien uit artikel 
6 EVRM zijn geschonden maar of de procedure als geheel fair was. Wanneer de Mr. 
Big methode in het licht van het nemo tenetur-beginsel wordt gezien en de kenmerken 
van deze opsporingsmethode naast de criteria worden gelegd die voortvloeien uit de 
jurisprudentie van het EHRM, leidt dit tot de conclusie dat de bekentenis die wordt 
verkregen door middel van de Mr. Big methode per definitie een ontoelaatbare 
inbreuk vormt op de verklaringsvrijheid van de verdachte en daarmee op het nemo 
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tenetur-beginsel. In hoeverre de toepassing van de Mr. Big methode een schending 
van het nemo tenetur-beginsel oplevert zal afhangen van de omstandigheden en de 
onderlinge verhouding van de undercover-agenten en de verdachte. De conclusie is 
dan ook dat de grenzen van het uitlokkingsverbod onduidelijk zijn. Het misleidende 
karakter van de Mr. Big operatie speelt een rol bij het bepalen van de druk die 
geoorloofd zou moeten zijn bij een dergelijke operatie. Zoals eerder besproken in 
paragraaf 5.3 zal de rechter de gehele uitvoering van de operatie en de inzet van de 
undercover-agenten moeten beoordelen. Het gevolg is dat het voor de rechter moeilijk 
te controleren en te toetsen is in welke mate er sprake is geweest van ongeoorloofde 
druk.  
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