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(ees Nierop en JaccoSnoeijer
Respectievelijkvanaf januari 2009 advocaat te
Amsterdam, werkzaam bij de Verenigde Naties!
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V

ijf keer per dag rijdt de-

zelfdeauto door de straat.Vaak
stopt deauto eenpaarminuten
voor de deur vande vrouw.De man in
blauwejas belt somsook aan.of hij belt
op,en alsdevrouw niet opneemt,belt
hij haarmobielenummer.Hij komt bij
deburen langs,bij haarfamilie en vriendenen op haarwerk. De manhoudt de
vrouw staandeop straatof volgt haar.Is
dezeman in blauwejas somsdegefrustreerdeex-partnervande vrouw?Het
gedraglijkt te voldoenaandeelementen
vanhet belagingsdelict(art.28sblid 1
Sr).
Deman in blauwejas is echternietde
gefrustreerdeex-partner,maareenagent
die handelt op aanwijzingvandeburge.............................
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Van CeesNierop verscheenonlangs het boek
Liefdesverdnet en stalking. Een onde/ZOeknaar de
reikwijdte van het belagingsdelict. Tilburg, Celsus
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meester.Zijn gedragwordt niet alsstalrong gezien,maarals'persoonsgericht
verstoren'~
En devrouw in kwestie- het
zou ook eenmankunnen zijn - wordt
geachteengevaarvoorde openbareorde
te vormen.Daaromvalt de politie haar
lastig.
Hoewelstalkfngen verstorenveel
gemeenlijken te hebben,wijzen de
ministersvanBinnenlandseZakenen
Justitie elkeovereenkomstvandehand.
Het verstorenvalt onderde openbare
orde-takenvandepolitie, is niet meer
dan eenvorm vansurveillanceen daarmeegestoeldop art. 2 Politiewet- een
wettelijke bevoegdheiduitgeoefend
onderverantwoordelijkheiden op gezag
vandeburgemeesterconformart. 12
Politieweten art. 172lid 1Gemeentewet.

Daarmeeis het verstoren- andersdan
bij stalking - niet wederrechtelijk.Het
verstorenvormt geenof slechtseengeringe inbreuk op depersoonlijkelevenssfeer,aldusde ministers.Eenaanvullende,meerspecifiekewettelijke basisjs
daaromniet nodig.2
Het persoonsgerichtverstoren,sinds
2005toegepast,had tot doel terroristischemisdrijven te voorkomen.Onlangs
heeft deburgemeestervanAmsterdam
beslotenhet insttument ook in te zetten voorhet voorkomenvanmogelijke
zedenmisdrijven.Hiermeelijkt een
ontwikkeling in ganggezetwaarinhet
insttument brederwordt toegepast.
Op basisvan eenvergelijking met
stalkingsjurisprudentieen dewetsgeschiedenis
vanhet belagingsdelict
betogenwij dat verstoren- andersdan
de ministershet willen doenvoorkomen
- altijd en per definitie op de persoonlijke levenssfeerinbrèuk maakten dat
dezeinbreuk zekergeengeringeis.Inbreukenop grondrechtenvereisenin de
systematiekvande Grondwetvan1983
000000000000000000000000000

2

TK 2006-2007,29 754, nr. 104, PP' 4 en 5; TK
2007-2008, 28 684. nr. 134biilal!e.

eenbasis iil een formele wet.3Art. 2 Politiewet 1993biedt die basis slechts voor
beperkte inbreuken en zelfs dat is niet
onomstreden.4

.............................
3

P.W.C. Akkermans,

C.]. Baxen L.F.M. Verhey

Grondrechten.
Grondrechtm en grondrechtenbeschenningin Nederland. Deventer, W.E.]. Tjeenk
Willink,

1993, pp. 146-147; ABRvS, AB 1996, 204

(Venlo I).

4 l;G. Br9uwerVanNachtbrakerstot terroristen,over
persoonsgerichtverstoren
(oratie~Rijksuniversiteit
Groningen, 2006; SaJouaOuchan en Lara Talsma
'Persoonsgericht verstoren: een disproportionele maattegel in de sttijd tegen terrorisme', in:
N]CM-bulletin, jrg. 32 (2007) nr. 7; TK 2006-200h
bijlage bij 29924, nr. 16 Commissie van Toezicht
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten(CTIVD),Toezichtsrapport,
nr. 12.
5 Deze inventarisatie is geb~erd op: de feitenvaststelling door de rechteti}1 twee kortgedingzaken (Rechtbank Amsterdam 1 december 2005,
L]N AU7314;RechtbarikAmsterdam 9 maart
2006, LJN AV4173);informatie van CTIVD(TK
2006-200h bijlage bij 29 924, nr. 16CTIVD,
Toezichtsrapport,
nr: 12.);informatie van de N ationaal Coördinator Tettorisme besttijding (NCTb)
(Terrorismebestrijding
op lokaalniveau.Handreiking.
DewHaag: NationaalCoördinatorTerrorismebesttijding, 2006 p. 59); brief van burgermeester
Cohen aan de minister van Binnenlandse zaken
(o'{er'zedenzaak in Amsterdam d.d. 21oktober
2008, op: littp://www.netwerk.tv/extta/briefcohen).

'Onbevangen jezelf kunne"-zijn'
Verstorenhoeft niet altijd en per definitie eenvrijheidsbeperkingopte leveren,
zeggende ministers,en alsdat al zo is,
dan is de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer
zo geringdat dezegeenanderebasisbehoeftdan die vanart. 2 Politiewet.Wanneeris er nu sprakevaneen
inbreuk op depersoonlijkelevenssfeer?
De wetsgeschiedenis
en dejurisprudentie overart. 28sbSrgeveninzicht in die

der verwijzing naarhet Niemitz-arrest
vanhet EHRM - gestelddat er vaneen
inbreuk sprakeis wanneer'debelager
inbreektop eensituatie,waarinhet
slachtofferredelijkerwijs~nspraak kon
makenop een(zekerematevan)privacy'.6De indienersvanhet wetsontwerp
benadrukten- in navolgingvandeHoge
Raad- dat eerbiedigingvande persoonlijke levenssfeerinhoudt 'datje alsindividu onbevangenjezelf moetkunnen

vraag.
Tijdensde parlementairebehandeling vanhet stalkingsdelictwerd - on-

zijn'.
.............................
6

EHRM 16 december 1992,NJ 1993,400.
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Huisbezoek,thuis en mobiel
opbellen, de socialeomgeving van

de verstoordeinlichten - dat gaat
verder dan surveilleren
Dit 'onbevangenj ezelfkunnen zijn' is
niet beperkttot eigenhuis en tuin. Het
betekentook dat 'je er niet voortdurend
op bedachthoeft te zijn dat, wanneer
je aanhet openbarelevendeelneemt,
iemandandersinbreukenmaaktop
jouw levenssfeer.
Jehoeft dus niet [...]als
het warealseenschichtigvogeltjedoor
het levente gaanomdatanderenjouw
persoonlijkevrijheid niet waarderenen
accepteren',
aldusde indienersvanhet
wetsvoorstel.7
In de rechtspraakis geconcretiseerd
wanneerongewenstehandelingeneen
inbreuk op de persoonlijkelevenssfeer
vormen.Het gaatonderandereom het
sturenvanbrievenof sms-berichten,
aanbellen,opbellen,postenbij het huis
en het volgenvanhet slachtoffer.8
Uit
de rechtspraakblijkt verderdat er ook
sprakevaneeninbreuk kan zijn alshet
slachtofferlouter via familie, vrienden
of collega'swordt benaderd.9
Het maakt
voortsweinig uit of de inbreuk in de
nabijheidvanhet huis of op de openbare
wegplaatsvindt.Ook op de openbare
wegheefthet individu rechtop deeerbiediging vanzijn persoonlijkelevenssfeer.Zo veroordeeldede rechtereen
stalkerwiensgedragingenbestondenuit
het zwaaiennaarhet slachtoffervanaf
eenvoorhet publiek bestemdbankje..o
Uit het vorenstaandeblijkt dat de verstoringsactiviteitenvande politie zonder
meeralséeninbreuk op de persoonlijke
levenssfeer
zijn te kwalificeren.Door de
actiesvande politie zal deverstoorde

.............................
7
8

Handelingen I 1999-2000, p. 98-5694.
Mr. drs. C.J. Nierop Liefdesverdriet en stalking. Een
onderzoek naar de reikwijdte van het belagingsdelia.

Tilburg, CelsusJuridische Uitgeverij, 2008,
p.40-41.
Zie onder meer: GerechtShof Leeuwarden 12
december 2006, LJN AZ4596; Rechtbank Dordrecht 29 mei 2007.LJN BA6060.
10 HR29juni 2004, NJ 2004, 26,m.ntD.H. De
Jong; ArsAequi53 (2004) n m.nt. Th. de Roos.
9
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niet meer'onbevangenzichzelf kunnen
zijn'. of deverstoordezich daadwerkelijk bedreigdvoelt,maaktdaarbijniet
uit; voldoendeis dat een'gemiddeld
mens'in de omstandighedenvanhet
slachtofferdegedragingenvande politie alseeninbreuk op de persoonlijke
levenssfeer
ervaart."Het aanbellen,het
op willekeurigetijdstippen postenbij
het huis, het opbellen,het benaderen
vanvrienden,familie enburen of de
werkgeverzullen de meestemensenhet
gevoelgevengecontroleerdte worden.
Het overbrengenvandit gevoelis één
vandedoelstellingenvanhet verstoren." Het persoonsgerichtverstorenis
daarmeeeeninbreuk op de persoonlijke
levenssfeer:
de verstoordezal door de
politieactiviteitenniet langeronbevangenzichzelfkunnen zijn.
'Geringe inbreuk'
Wanneerdestaatop de persoonlijke
levenssfeerinbreekt,maakthet uit of
het om eenge.ringedanwel om eennietgeringeinbreuk gaat.Elke inbreuk vereisteenformeelwettelijke grondslag.'3
Alleengeringeinbreukenzijn echterop
.............................
11 ook de rechtbank concludeerde dat er van een
inbreuk op de persoonlijke levenssfeersprake
was. Niettemin zijn er, uitgaande van de stalkingsjurisprudentie, vraagtekens te zetten bij
sommige van de overwegingen: dat de postende
agenten niet naar binnen konden kijken, omdat
de verstoorde op de tweede verdieping woont,
zoals de kortgedingrechter in zijn vonnis van 9
maart 2006 overWoog, is niet doorslaggevend.
Ook vereist het stalkingsdelict niet dat de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeerdaadwerkelijk tot psychische problemen leidt, zoals
de rechtbank in zijn vonnis van 9 maart zo06

suggereert.
12 Doel van het verstoren is in het geval van een
persoon van wie een terroristische dreiging zou
uitgaan het 'zodanig in de gaten te houden dat
het hem of zijn omgeving duidelijk wordt dat
hij onderwerp is van enigerlei overheidsoptreden, zodat de persoon feitelijk geen rol meer zal
kunnen spelen in aan terrorisme gerelateerde
zaken', TK 2006-2007,29 754, nr. 100,p. 8.
13 TK 2006-2007.29 754, nr. 104,pp. 4 en 5. TK
2007-2008. 28 684. nr.134bijla~e.

steekproefmelddechronischlast te
hebbenvanvermoeidheiden hoofdpijn
en in eenkwart vande gevallenleidde
stalking tot overmatigdrank-en sigarettengebruik.Eenmeerderheidkende
veroordeling.'6
Omdatduur en frequentieniet bepa- eenof meersymptomenvaneenpostlend zijn voor stelselmatigheid,kan niet traumatischestressstoornis.'8
beweerdworden- zoalsde ministers
Dat persoonsgerichtverstoren,net
doen- dat persoonsgericht
verstoren
zoalsstalking, ernstigeeffectenkan hebgeeninbreuk op de persoonlijkelevens- ben op deverstoorde,is door de rechtsfeervormt, omdat dezeverstoringtoch bank erkend.'Vanpolitiesurveillances
zal in het algemeeneengeruststellende
maarenkelewekenduurt en zich bewerking uitgaan,maarhier wordt deze
perkt tot enkeleactiviteitenper dag.Of
er sprakeis vanstelselmatigeinbreuken bevoegdheidingezetom iemanddicht
op dehuid te zitten door met grote reop de persoonlijkelevenssfeer
wordt bij
gelmaatop willekeurigetijdstippen instalking vooralbepaalddoor deaardc.q.
dringend te conttoleren.Aannemelijkis
deindringendheidvandeactiviteiten.De
vraagis ofhet persoonsgerichtverstoren dat dezemaatregelenbij deverstoorden Raadvan21november2005.20
Uit gepubliceerdeuitsprakenvan
tot grote psychischedruk leiden,mede
indringend genoegis om alsstelselmalagere
rechtersblijkt dat devraagof een
omdat
het
voortdurende
politieoptreden
tig gekwalificeerdte worden.
gedragingindringend is, vooralcasuïsook debuurt niet kan ontgaan."9
tisch bekekenwordt.2'Leidendkan de
Angst, stress en paniek
overwegingvandeRechtbankMaasWat is het effect van stalking op de
Indringend
tricht zijn: 'Hoe groverdebetreffende
Welke
betekenis
de
Hoge
Raad
precies
geestesgesteldheidvan het slachtoffer?
handelingeneeninbreuk makenop de
aanhet sleutelbegrip'indringendheid'
Stalking leidt doorgaans tot chronische
persoonlijkelevenssfeer,
hoekleiner het
wil
geven,
blijft
ongewis.
Wel
beziet
de
angst, chronische stressen wantrouwen
aantal
keren
behoeft
te
zijn
ofhoe korter
HogeRaadhet begrip medemet het oog
tegenover alles en iedereen. Stalking
de
periode
kan
zijn
alvorens
vanbelaop de mogelijk ernstige(psychologische)
heeft daardoor verregaande effecten op
gevolgendie stalking voor eenslachtof- ging gesprokenkan worden.'22
iemands sociale en professionele leven;
Uit de eerderaangehaalde
uitspraken
fer kan hebben.Daaromwordt niet de
contacten met vrienden en familie gaan
eisgestelddat stalkingshandelingeneen blijkt dat het persoonsgerichtverstoren
verloren en werken wordt soms onmodiepgaandeof aanmerkelijkeschending eenrelatief - vergelekenmet gevallen
gelijk.'7
waarin tot eenveroordelingwegens
vande persoonlijkelevenssfeer
moet
De angst en stress die voortvloeien
stalking werd geconcludeerd
-lange
opleveren:bij de strafbaarstellingvan
uit stalking hebben ook fysiek ernstige
stalking gaathet (ook)om bescherming duur enhogefrequentieheeft.Deaard
consequenties.Meer dan driekwart van
en indringendheidvandeverstoringstegendat gedragen de mogelijkheid
de stalkingsslachtoffers in het onderhandelingenvarieert,maarbehelst
om tijdig in te grijpen: 'Door tijdig inzoek van Mullen et al. meldde last te
huisbezoek,somsin combinatiemet
grijpen kan danwellicht (enhopelijk)
hebben van onder meer paniekaanvalwordenvoorkomendat de inbreuk door het thuis en mobiel opbellen,somsook
len, hyperventilatie en chronische slaapde stalkerop de privacyvanhet slachtof- nog gecombineerdmet het op dehoogte
problemen. Bijna de helft van Mullens
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fer ingrijpendegevolgenheeft',aldus
stellenvandesocialeomgevingvande
16 HRu maart 2oo8,RvdW 2008, 332.Zie i.h.b.
A-GKniggebij deuitspraakvandeHoge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
maalbenaderdedat dezefrequentie
niet zozeerhet predicaat'stelselmatig'
verdient:deaardvandebelagingdaarentegenwel. Dit wasvoldoendevoor een

overweging 44 van de conclusie. De Hoge Raad
gaat onder verwijzing naar art. 81RO niet op het
cassatiemiddel in waarin de stelselmatigheid
van di::gedragingen ter discussie wordt gesteld.
17 P.E.Mullen, M. Pathé & R. purcell, Stalkersand
their Victims,Cambridge, Cambridge University
Press2000, p. 60.

00000000000000000000000000000

18 Idem, p. 60f.
19 Rechtbank Amsterdam 1 december zoos, LJN
AU7:;14.

r.o. 6.

20 HR 15 november 2005, LJN AU349S.
21 Mr. drs. C.J. Nierop, Liefdesverdriet en stalking.
Een ondewek naar de reikwijdte van het belagings-

delict.Tilburg, CelsusJuridische Uitgeverij,
2008, p. 50.
22 Rechtbank Maastricbt 10 mei 2005, LIN ATS386.
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verstoorde- handelingendie hoedan
ook verderstrekkendanhet simpelweg
surveilleren,zoalsde ministerswillen
doenvoorkomen.
Er kan dan ook,geletop de duur, de
frequentie,de aardc.q.indringendheid,
en medegeletop de mogelijkegevolgen
die het verstorenkan hebbenop degeestesgesteldheidvande verstoorde,niet
andersgeconcludeerdwordendan dat
het persoonsgerichtverstoreneenmeer
dan geringeinbreuk op de persoonlijke
levenssfeer
is.En dat betekentdat de
door de ministersaangehaalde
wettelijke basisniet specifiekgenoegis.
Degedragingenvande man in bla~we
jas uit de inleiding leverenduseen
niet-geringeinbreuk op andermans
persoonlijkelevenssfeerop.In het geval
vandestalkeris dat strafbaaralsover-

treding van art. 28sb Sr, in het geval van
de verstorende agent is dat het niet. Het
verschil tussen de twee is de wederrechtelijkh~id - de strafbare stalker handelt
niet met 'eigen door het stellige recht
erkende, subjectieve recht', de agent
doet dat wel. Onze vergelijking met
wetsgeschiedenisen jurisprudentie van
het stalkingsdelict laat evenwel zien dat
de door de ministers gestelde wettelijke
basis onvoldoende is. De verstorende
agent is daarmee tot stalkende agent
geworden.
Niet in een rechtsstaat
Moet er een specifieke formeelwettelijke
grondslag komen om het persoonsgericht verstoren te verankeren? Nee.
Natuurlijk: het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van zedenmisdrijven is van enorm belang en vraagt

om een innovatieve aànpak. Maar zolang
er geen redelijk vermoeden van schuld
aan enig strafbaar feit is (en dat is er in
geen der gevallen), dient het 'onbevangen jezelf zijn' te prevaleren. Dat is misschien weinig vernieuwend, maar in een
rechtsstaat hoort de politie niet een specifiek persoon te belagen, met het risico
aanzienlijke en langdurige psychische
schadetoe te brengen, zonder dat er aan
het vermoeden-van-schuldcriterium is
voldaan.
Nu het persoonsgericht verstoren
bovendien wordt uitgebreid tot buiten
de oorspronkelijk beoogde kring van
personen - vide de Amsterdamse zedenzaak - is de kans groter dat het verstoren
zich op de verkeerde persoon richt. Dat
risico is onaanvaardbaar.De staat mag
van zijn burgers geen 'schichtige vogeltjes' maken.
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(advertenties)
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zoekt

Vooronzeopdrachtgeverin Schiedam,een innovatieveonderneming
op het gebiedvan credit management,zoekenwij een advocaat.
Onzeopdrachtgeververleent haardienstenaan (internationale)
bedrijvenin Nederlanden Belgiëmet een klein team collega's.De
cultuur is informeelen kent een Rotterdamsementaliteit. Kwaliteit
staat op de eersteplaats.
De persoon die we zoeken heeft zijn stage voltooid, heeft proceservaring en een klantgerichte instelling. Er wordt verwacht dat
je ervaring hebt binnen de algemene ondernemingsrechtelijke/
commerciële praktijk. Je werkt zelfstandig, bent gewend om
effectief te werken en durft beslissingen te nemen binnen vooraf
afgesproken kaders. Onze klant biedt je de mogelijkheid om te
bouwen aan je eigen praktijk of de werkzaamheden van je eigen
praktijk uit te breiden. De werktijden kunnen flexibel worden
ingevuld en parttime werken is daarom geen enkel probleem.
Herintreedsters worden daarom uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.
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Meer info? Bel naar 010 - 280 38 33 of mail naar
E.Goossens@juridischsupport.nl
Verder hebben wij meerdere mogelijkheden voor juristen en
advocaten die ander werk zoeken of werk op projectbasis. Heb jij
een afgeronde juridische opleiding WO of HBO niveau in combinatie
met specifieke kennis en werkervaring? Wil je in korte tijd
afwisselende werkervaring opdoen? Wil je in deeltijd werken of
volledig? Wil je gedetacheerd worden? Werken bij een internationaal
bedrijf, overheid of in de gezondheidszorg? Bel of mail ons en vraag
naar je mogelijkheden.
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