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Geachte heer van Putten,

Zeer terecht verwijst u naar uw verrzoek om een standpunt ten aanzien van het

ondertekenen van het proces ver[aal van de zitting in aanvulling op mijn eerdere

brief.

Los van de bevoegdheid van de l*lationale ombudsman om over individuele

casussen waarover de rechter een oordeel lheeft gegeven een oordeel te geven

is de nationale ombudsman van rnening zijn dat de wettelijke bepalingen

aangaande het ondertekenen van rechterlijlie beslissingen of afschriften en

hetzelfde geldt voor net proces verbaal rjer terecht,zitting moeten worden

nageleefd. (art 326, 327,327a Wetboek van Strafvordering)
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Á*íkel iïà*#riíÍil:r"hr:ir{t li*l 1:lr;r**-'",*r*aiiI ,i*r l*r++hi;r_lifir:rt

1.De griffier houdt het proces-verbaarl der terechtzitting, waarin achtereenvolgens aanteekening geschiedt vian de
in acht genomen vormen ên van al hetgeen met betrekking tot de zaak op de terechtzitting voorvalt.

2.HeÈ behelst tevens den zakelijken inhoud van de verklaringen der getuigen, deskundigen en verdachten. Indien
de officier van justitie vordert of de verdachte verzoekt dat eenige verklaring woordelijk zal worden opgenomen,
wordft daaraan, voor zoover de verklaring redelijke grenzen niet overschrijdt, op last van den voorzitter zooveel
mogglijk voldaan en daarvan voorlezing gedaan, Acht de ofÍicier van justitie oÍ de verdachte de ,verklaring niet
voldqende weergegeven, dan beslist de rechtbank.

3.De voorzitter kan gelasten dat in het proces-verrbaal van eenige bepaalde omstandigheid, verklaring oÍ opgave
aantpekening zal worden gedaan.

4.Gelijke aantekening geschiedt, wanneer een der rechters het verlangt, of op vordering van de officier van justitie

of op verzoek van de verdachte oÍ der benadeelde partij.

Ártikel 327Prslc*x-'"r*rbir*l rru'*nlt v*sï*eEteÍd

Het proces-verbaal wordt door den v,oorzitter of door een der rechters, die over de zaak heeft geoordeeld, en den
grifÍiEr vastgesteld en zoo spoedig mogelijk na de sluiting van het onderzoek ter terechtzitting en in elk geval

binnqn den in het eerste lid van artikel 365 vermelden ternrijn onderteekend. Voor zoover de grilïier tot een en
andgr buiten staat is, geschiedt dit zonder zijne medewerklng en wordt van zijne verhindering aen het slot van het
procgs-verbaal melding gemaakt.

ArtÍkel 327a*prrzal,e*,s r*rkrsrt r:r eset,t*-v e r*a*l

l.Behoudens in het geval omschrevern in het twerede lid, kan een verkort proces-verbaal worden opgemaakt.

2.lndien het vonnis bij verstek is gewezen en de dagvaarding niet in persoon is betekend en ziclr geen

omstpndigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de terechtzitting oÍ nadere trerechtzitting aan

de vErdachte bekend was, terwijl op de terechtzitting getuigen oÍ deskundigen zijn gehoord dan wel een

benadeelde partij zich in het straÍpror:es heeÍt gevoegd, wordt, in afwijking van het eerste lid, een proces-verbaal

opgemaakt dat aan de eisen van artikel 326 volcloet.

S.lndien tegen het vonnis een gewoon rechtsmicldel wordt aangewend of aan een vordering of verzoek als

omsqhreven in artikel 365c gevolg wordt gegeven, wordt het verkode proces-verbaal zodanig aangevuld, dat het

voldqet aan de in artikel 326 gestelde eisen. De aanvulling vindt plaats binnen de in aÊikel 365a, derde lid,

bepaalde termijnen.

4.Artikel 365, derde tot en met vijÍde lid, is van overeenk.omstige toepassing.
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Cassatie

Niet ondertekend pv ttz. Het pv ttz. is in strijd met ̂ Ít. 327 Sv jo. art. 28.4 WOTS niet ondertekend.
Daardoor mist het rechtskacht, Dit verzuim kan, gelet op de ingewonnen informatie, niet worden hersteld.
Het onderzoek ttz. en de n.a.v. het onderzoek gewezen uitspraak lijden aan nietigheid.
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Hoge Raad der Nederlanden

ArresI

op hep beroep in cassatie tegen een uitspraaLk van de Rechtbank te Arnhem van24 mei 200ó, nummer 06/207, omtrent een ver;zoek
van hpt Ministerie van Justitie van de Duitr;e deelstaat Baden-WÍirttembeÍg te Stuttgart (Bondsrepubliek Duitsland) tot oveÍname van
de teriuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing tegen:

[VerQordeelde], geboren te [geboorteplaats] op [geboortredatum] .t964, ten tijde van de betekening van de aarlzeggrng gedetineerd in

de Pe[itentiaire Irnichting "Rijnmond, locartie "De Schie" te Rotterdam.

l. Geping in cassatie

Het bBroep is ingesteld door de veroordeekle. Namens dreze heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur en
aanv{llende schriftuur middelen van cassatie voorgestelÍ. De schrifturen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Het

bij aairvullende schriftuur voorgestelde middel is nader s;chriftelijk toegelicht,

De Ailvocaat-Generaal Knigge heeft geconaludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot zodanige op art. 32, negende

lid, \tret overdracht tenuitvoerlegging sÍafvonnissen getraseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2. Bepordeling van het bij aanvullende schriftuw voorgestelde middel

2.1. IJet middel klaagt blijkens de daarop g;egeven nadere toelichting dat het onderzoek van de Rechtbank aan nietigheid lijdt omdat

het p4oces-verbaal van de terechtzitting van 12 mei 2006 niet is ondertekend.

2.2.$et in het middel bedoelde proces-verlbaal eindigt aldus:

"Waafvan is opgemaakt dit proces-verbaal,, dat door de voorzitter en griffier is vastgesteld en ondertekend."

2.3. Iiat proces-verbaal is evenwel, in strijd met ̂ Ít.327 Sv in verbinding met art. 28, vierde lid, Wet tenuitvoerlegging

strafqonnissen niet ondertekend. Daardoor mist het proces-verbaal rechtskacht. Zoals in de conclusie van de Advocaat-Generaal is

uitee4gezet kan dit verzuim blijkens bij de Rechtbank ingewonnen nadere informatie, niet worden hersteld. Een en ander brengt mee

dat hqit onderzoek van de Rechtbank en de naar aanleiding daarvan gewezen uitspraak aan nietigheid lijden.

2.4. Í{et middel slaagt.

3. Slcitsom

HetgEen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, de overige middelen geen bespreking

behoqven en als volgt moet worden beslist.

4. Beplissing

De Hpge Raad:


