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Leergang Strafrechtelijk
bewijsrecht vanuit
verdedigingsperspectief
In de strafrechtelijke procedure speelt het bewijs een belangrijke rol. De rechter
kan immers pas tot een veroordeling komen wanneer hij bewezen acht dat de
verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. Het is daarom voor u als
raadsman belangrijk dat u weet aan welke wettelijke en jurisprudentiële bewijs
rechtelijke regels de rechter zich moet houden. Als u hiervan op de hoogte bent,
kunt u een vlijmscherp verweer voeren voor uw cliënt.
Met de leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief zet u
uw verdediging op scherp. Voor de verdediging kan het van groot belang zijn om
verzoeken te doen, bijvoorbeeld voor
oproeping van getuigen of tegenonderzoek door een deskundige. In deze leergang wordt daaraan uitvoerig aandacht
besteed. Uiteraard moet de advocaat ook
in staat zijn om op het scherp van de
snede te pleiten voor vrijspraak. Daarbij
spelen vragen als: Hoeveel bewijsmateriaal is eigenlijk vereist om tot een bewezenverklaring te mogen komen? Hoe
kunnen forensische onderzoeksrapporten
worden geïnterpreteerd? En wat moet het
gevolg zijn van onrechtmatige verkrijging
van bewijsmateriaal? Tijdens de leergang
Strafrechtelijk bewijsrecht komen deze
en vele andere aspecten van het bewijsrecht aan de orde. U wordt daardoor beter
in staat gesteld om effectieve verzoeken
te doen en verweren te voeren voor uw
cliënt. Er wordt aandacht besteed aan de
vraag hoe u bewijsmateriaal van foren
sische experts en andere deskundigen
bestudeert en interpreteert. U leert
bewijsrechtelijke problemen zelfstandig
te analyseren en relevante regels uit de
wet en de jurisprudentie te herkennen en
toe te passen. Het resultaat: een effectief
verweer voor uw cliënt.

Didactische insteek: hoe zijn
de colleges vormgegeven?
In negen colleges worden de relevante
juridische regels uit de wet en jurispru-

dentie besproken en geanalyseerd.
Betrokken docenten uit wetenschap en
praktijk delen tijdens deze colleges hun
specifieke kennis en ervaring. Ook oefent
u met behulp van voorbeeldcasussen om
effectieve verweren te voeren. Vanwege
de interactieve werkwijze kunnen maximaal 25 cursisten aan de leergang deelnemen.
Het onderwijs wordt tijdens de leergang
ondersteund door de digitale leeromgeving Canvas. Hierop vindt u aanvullingen
op literatuur, PowerPointpresentaties en
andere relevante stukken.

Voor wie is de leergang bedoeld?
De leergang is primair bedoeld voor advocaten met ervaring in het strafrecht die in
de afgelopen jaren strafrechtelijke cursussen hebben gevolgd of vergelijkbare strafrechtelijke vakken tijdens de Beroepsopleiding Advocatuur (minor strafrecht).

Advocaten die werkzaam zijn binnen
andere rechtsgebieden (en - binnen de
Beroepsopleiding - geen strafrechtelijke
vakken hebben gevolgd), kunnen onder
bepaalde voorwaarden tevens deelnemen
aan de leergang. Het opdoen van zoveel
mogelijk kennis en ervaring voor de start
van de leergang strekt hierbij tot aanbeveling. In elk geval dient u het boek Straf
procesrecht (Keulen en Knigge, 2016) te
bestuderen. Daarnaast raden wij aan voor
ten minste 10 NOvA opleidingspunten aan
cursussen op strafrechtelijk gebied te
volgen om zo uw kennis en vaardigheden
ten behoeve van uw deelname aan de leergang te vergroten. Eveneens is de leergang
toegankelijk voor juristen buiten de advocatuur op voorwaarde van meerdere jaren
aantoonbare en relevante juridische praktijkervaring en voldoende kennis van het
strafrecht.

De leergang Strafrechtelijk bewijsrecht levert op actuele wijze een volledig overzicht
van de verschillende aspecten van het strafrechtelijk bewijsrecht. De hoorcolleges
zijn dynamisch en interactief. De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap
als de praktijk. De medecursisten, veelal advocaten, komen met voorbeelden uit
eigen praktijk en zorgen zo voor afwisselende en interessante discussie. De casus
opdrachten zijn zeer uitdagend en van een hoog niveau. Ik ervaar regelmatig
de meerwaarde van de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze leergang en zou
deze cursus een ieder werkzaam in het strafrecht aanraden. Jammer dat de VU
niet meer strafrechtelijke leergangen aanbiedt!’
Deelnemer leergang Strafrechtelijk bewijsrecht mr. M. ter Riet
(senior gerechtssecretaris, Gerechtshof te Den Haag)

Te behandelen onderwerpen
In het overzicht ziet u welke onderwerpen er behandeld worden:

Bewijsstelsel; bewijsmiddelen;
bewijsminimumregels; schakelbewijs
• Welke verweren kunt u voeren over de toelaatbaarheid van
bewijsmateriaal als bewijsmiddel?
• Op welke manier mogen gegevens van algemene bekendheid
worden gebruikt in bewijsmotiveringen?
• Op welke manier kunt u bepalen of een bewijsconstructie met
minimaal bewijs toelaatbaar is?
• Onder welke voorwaarden is schakelbewijs toelaatbaar in een
bewijsmotivering?

Betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en
ondervragingsrecht
• Op welke manier kan de betrouwbaarheid van getuigen
verklaringen worden beoordeeld?
• Aan welke eisen moet een getuigenverzoek voldoen en onder
welke voorwaarden mag een rechter een getuigenverzoek
afwijzen?
• Onder welke voorwaarden mag de verklaring van een niet
door de verdediging ondervraagde getuige voor het bewijs
worden gebruikt?

Forensische expertise; verklaringen en
rapporten van deskundigen
• Hoe schat u, zonder uitgebreide expertise, resultaten van
forensisch onderzoek op waarde?
• Hoe gebruikt u forensische expertise om bewijsverweren te
onderbouwen?
• Hoe maakt u optimaal gebruik van het recht op tegen
onderzoek?

Bestudering van bewijsmateriaal vanuit
verdedigingsperspectief; bewijsmotivering;
onrechtmatig verkregen bewijs
• Hoe bestudeert u bewijsmateriaal vanuit verdedigings
perspectief?
• Hoe krijgt u toegang tot de benodigde processtukken?
• Welke processtrategieën zijn mogelijk en wenselijk?
• In welke gevallen is het kansrijk en zinvol om de bewijs
motivering aan te vechten en hoe doet u dat?
• In welke gevallen kan met succes worden geklaagd over
(het uitblijven van) gevolgen van vormverzuimen?

Selectie en waardering van bewijsmateriaal;
bewijsredeneringen en wijze van beslissen
door de strafrechter
• Hoe selecteert en waardeert de rechter bewijsmiddelen?
• Wat zijn geldige en ongeldige bewijsredeneringen?
• Waarop baseert de rechter zijn overtuiging?
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Hoeveel tijd kost het?

Opleidingspunten

Wat kost de leergang?

U volgt de colleges en bereidt zich hierop
voor door vakliteratuur en jurisprudentie
over de te behandelen onderwerpen te
lezen. Deze voorbereiding kost u ongeveer
drie tot vijf uur per week.

Volgt u de leergang ook voor de punten
van de Nederlandse Orde van Advocaten
(NOvA)? Dan krijgt u voor het volgen van
de colleges 20 opleidingspunten. (U krijgt
het aantal PO-punten, voor alle collegeuren die u aanwezig bent geweest.)

De prijs van de leergang vindt u op de site
www.vulaw.nl
Leden van de Nederlandse Vereniging
van (Jonge) Strafrechtadvocaten krijgen
korting.

Welke vakliteratuur hebt u nodig?

Voor meer informatie zie www.vulaw.nl,
u kunt ook telefonisch contact opnemen:
020 – 598 62 55.

Cursusleiding
De leergang staat onder leiding van
mr. dr. Klaas Rozemond, universitair
hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam.

U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur
en jurisprudentie van VU Law Academy.

Overige informatie

Wijzigingen voorbehouden

De Raad voor Rechtsbijstand heeft
deze leergang goedgekeurd als
opleiding voor het verkrijgen van
toevoegingen in strafzaken.
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