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Mr. A.H.T. (Alrik) de Haas en mr. M.Ü. (Mehmet) Özsüren1

 
Niemand is veilig voor de ‘Mr. Big’-methode 2019-0099

Op 18 juni 2019 is de langverwachte conclusie 
van A-G mr. J.W. Bleichrodt in de zogenoemde 
“Posbank-zaak” gepubliceerd. In feite zijn er 
twee conclusies in twee zaken, maar voor ons 
 strafrechtadvocaten is vooral de conclusie over 
de gebezigde opsporingsmethode interessant 
te noemen.2 In ieder geval legitimeert de 
 relevantie van de gebezigde opsporings-
methode in deze specifieke zaak het opstellen 
van dit artikel. 

Volledigheidshalve merken wij op dat de andere 
conclusie van A-G Bleichrodt ziet op de vraag of 
het gerechtshof terecht moord in plaats van 
doodslag heeft aangenomen. De middelen die 
mr. G. Spong over voorbedachte raad en 
 kwalificatie heeft opgeworpen worden in ieder 
geval door de A-G niet gedeeld en geconcludeerd 
wordt het beroep te verwerpen.3  

De “Posbank-zaak” in het kort
Even terug in de tijd. De zaak heeft landelijke 
 bekendheid gekregen als de “Posbank-zaak”, naar 
het natuurgebied waar het mannelijke slachtoffer 
volgens vaststellingen van het  gerechtshof op  
20 januari 2003 is dood geschoten. Zijn levenloze 
lichaam werd dezelfde dag in de avond aan-
getroffen in zijn auto in de bossen bij Erp, in de 
provincie Noord-Brabant. De auto was volledig 
 uitgebrand, terwijl het lichaam van het slachtoffer 
sterk was verbrand en gedeeltelijk was verkoold. 
Het  verrichte opsporingsonderzoek leidde dertien 
(13) jaar lang niet tot één of meer verdachten. In 
2016 werd in het tv-programma Opsporing  Verzocht 
nogmaals aandacht besteed aan de  veronderstelde 
moord, waarna één verdachte zich meldde bij de 
politie. Hij legde een gave bekentenis af, omdat hij 
last zou hebben gehad van gewetenswroeging. 

Overigens heeft het gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden - in tegenstelling tot de rechtbank -  
de aangevoerde gewetenswroeging niet in 
 straf ma ti gen de zin verdisconteerd in de  strafmaat, 
terwijl de rechtbank nog onder meer om die  reden 
14 jaar gevangenisstraf had opgelegd in plaats  
van 16 jaar in de zaak van de mede verdachte.  
Beide  verdachten werden - in tegenstelling tot  
de kwalificatie doodslag van de rechtbank -
 veroordeeld voor moord en kregen in hoger beroep 
18 jaar gevangenisstraf  opgelegd. 

De verdachte noemde ook de naam van een 
 medeverdachte die betrokken c.q. medeverant-
woordelijk zou zijn voor de moord. Echter, het 
bewijs tegen deze (ontkennende) medeverdachte 
hield niet over. In hetzelfde jaar is een under-
covertraject gestart op basis van artikel 126j Sv. 

Deze bepaling bevat de bevoegdheid voor 
 opsporingsambtenaren om - zonder dat zij als 
 zodanig kenbaar zijn - stelselmatig informatie in 
te winnen over de verdachte. 
Ook is een bevel ex artikel 126l Sv gegeven met 
het oog op het opnemen van vertrouwelijke com-
municatie. 

Vooral over het undercovertraject is veel te doen 
geweest. Het undercovertraject behelsde kort 
 gezegd dat undercoveragenten de verdachte 
 betrokken bij een gefingeerde criminele organi-
satie waarin de verdachte steeds meer geld kon 
verdienen, maar waarin de verdachte zijn plek 
 alleen kon behouden als hij eerder begane 
 strafbare feiten zou bekennen. De verdachte 
heeft uiteindelijk een bekennende verklaring 
 afgelegd tegenover enkele van de betrokken 
 undercoveragenten en is daarop aangehouden, 
vervolgd en inmiddels ook na hoger beroep 
 veroordeeld.

De in deze zaak gehanteerde opsporingsmethode 
vertoont zeer sterke gelijkenis met de opsporings-
methode, die in de jaren negentig in Canada was 
ontwikkeld en bekend staat als de ‘Mr. Big’- 
methode. Deze gelijkenis, die ook in cassatie 
wordt genoemd, is reden stil te staan bij wat deze 
opsporingsmethode inhoudt. 

De ‘Mr. Big’-methode
De ‘Mr. Big’-methode vindt haar oorsprong in 
 Canada en is daar in de jaren negentig van de 
 vorige eeuw ontwikkeld om verdachten van 
 ernstige strafbare feiten te bewegen tot het 
 bekennen van strafbare feiten. Evenals bij andere 
undercoveroperaties, opereert de politie daarbij 
in het verborgene. De methode wordt afgestemd 
op de specifieke omstandigheden van het geval, 
maar heeft gemeenschappelijke kenmerken. De 
persoon op wie de operatie is gericht, wordt door 
de politie bewust misleid. Meer specifiek gaat het 
om een befriending operation, waarbij de handel-
wijze van de undercoverambtenaar is gericht op 
het kweken van een vertrouwensband met de 
persoon die voorwerp van onderzoek is in de 
hoop dat deze zijn veronderstelde geheim met de 
betrokkene deelt.4 De operatie staat in het teken 
van het bevorderen van een bekentenis. Dat 
 gebeurt in een context van een (gefingeerde) 
 criminele organisatie, waarin de verdachte wordt 
betrokken. Als de verdachte enige tijd onderdeel 
uitmaakt van de organisatie, krijgt hij de kans 
steeds meer opdrachten uit te voeren en daarmee 
geld te verdienen, terwijl de vertrouwensband 
met de leden van de organisatie wordt  verstevigd. 
De verdachte worden steeds meer gunsten 
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 verleend en hij kan evt. ook steeds meer geld 
 verdienen. Op een zeker moment wordt hem een 
bepaald aanbod gedaan, zoals het bemachtigen 
van een vaste positie in de organisatie, het 
 kunnen meedoen aan lucratieve strafbare feiten 
of het verkrijgen van een hogere plek in de 
 hiërarchie van de organisatie. Daartoe is wel 
 vereist dat de verdachte schoon schip maakt 
 tegenover de leider, ‘Mr. Big’, door eerder begane 
strafbare feiten te bekennen.5  

Cassatieschriftuur
In cassatie worden o.a. de door de politie in deze 
zaak gehanteerde opsporingsmethode en de 
 betrouwbaarheid van de in dit verband verkregen 
verklaringen van de verdachte ter discussie  gesteld. 
Voorts wordt geklaagd dat het hof ten onrechte 
heeft geoordeeld dat artikel 126j Sv een toereiken-
de wettelijke grondslag biedt voor de gehanteerde 
opsporingsmethode. Daarnaast wordt geklaagd 
dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat bij 
de inzet van de methode is voldaan aan de ver-
eisten van proportionaliteit en subsidiariteit en dat 
het hof de verklaringen van de verdachte voor het 
bewijs heeft gebruikt terwijl deze in strijd met de 
verklaringsvrijheid van de verdachte zijn verkregen. 

De conclusie van de A-G is weinig bevredigend, 
terwijl het een alleraardigste beschouwing is. 
Voornoemde vragen, die in onderling verband 
staan, worden niet of onvoldoende beantwoord. 
Er blijft onduidelijkheid of artikel 126j Sv een wet-
telijke basis biedt voor opsporingsmethode zoals 
in deze zaak. Voorts valt op dat de A-G het ver-
schil tussen infiltratie en observatie afzwakt om 
toch een wettelijke basis te reconstrueren. 
 Enerzijds stelt de A-G (terecht) dat de ‘Mr. Big- 
methode’ en aanverwante methodes niet in de 
wet -en derhalve ook niet in artikel 126j Sv- zijn 
geregeld. Anderzijds wordt gesteld dat artikel 
126j Sv ruim geïnterpreteerd kan worden en 
voornoemde methode wel degelijk onder artikel 
126j Sv is te scharen. Een markant voorbeeld van 
een ruime interpretatie is de veroordeling van de 
verdachte in de “Kaatsheuvel-moordzaak”. 

De “Kaatsheuvel-moordzaak” 
Nederland hoorde over de ‘Mr. Big’-methode 
voor het eerst bij de veroordeling van Wim S. voor 
de moord op zijn partner in Kaatsheuvel. De casus 
in het kort. 
Heidy Goedhart kwam in de nacht van 18 op  
19 december 2010 door geweld om het leven. Ze 
werd gevonden in de achtertuin van haar woning 
in Kaatsheuvel. Haar partner werd in maart 2011 
als verdachte aangehouden, maar werd na  
enkele maanden op vrije voeten gesteld. In  
september 2013 startte de politie met een under-
covertraject. Ene ‘Joep’, undercoveragent, knalde 
op de auto van Wim S. Joep bezorgde Wim S., die 
zonder baan zat, wat klussen bij een louche 
 bedrijf en ze werden vrienden. Wim S. mocht 
 rijden in dure auto’s en verblijven in dure hotels 
en hij kon zelfs hogerop klimmen als hij aan de 
grote baas in Marbella, ‘Mr. Big’, een moord zou 

opbiechten. Uiteindelijk kwam die biecht c.q. 
 bekentenis er. Wim S. heeft tegenover under-
coveragenten tweemaal een volledige bekentenis 
afgelegd. Na zijn aanhouding trok hij deze 
bekente nissen in. Zowel de rechtbank als het hof 
hield hem aan zijn bekentenissen en kwam tot 
een veroordeling. In hoger beroep kreeg hij een 
gevangenisstraf van 20 jaar. Hij stelde tegen deze 
veroordeling beroep in cassatie in. In cassatie 
heeft A-G Machielse geconcludeerd tot ver-
werping van de cassatieklachten. 

In zijn conclusie gaat de A-G eerst uitgebreid in 
op de Mr. Big-methode en bespreekt vervolgens 
de cassatieklachten. Volgens de A-G bestaat er 
geen twijfel over dat de Mr. Big-methode is 
 ingezet. Hij stelt zich verder, kort gezegd, op het 
standpunt dat niet aannemelijk is dat verdachte 
zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond 
toen hij op aandrang van de baas van de orga-
nisatie bekende. Er was geen sprake van 
 onge oorloofde druk. Zijn financiële toekomst was 
 misschien onzeker en daarom was het van belang 
om zich bij de organisatie aan te sluiten maar uit 
de vaststellingen van het gerechtshof blijkt dat 
het onaannemelijk is dat hij financieel aan de 
grond zat. Ook is geen sprake geweest van 
 bedreigingen om hem ontvankelijker te maken 
om openheid van zaken te geven. Zie voor de 
 volledigheid in dit verband het eerder  aangehaalde 
conclusie van A-G Machielse (voetnoot 5). 

Nadere beschouwingen
Zoals gesteld is A-G Bleichrodt minder uitge-
sproken en stellig dan A-G Machielse als het gaat 
om de ‘Mr. Big’-methode. Bleichrodt meent dat 
het erom gaat of de wettelijke grondslag in de 
vorm van artikel 126j Sv “toereikend” is. Die vraag 
moet volgens hem worden beantwoord aan de 
hand van concrete omstandigheden van het 
 geval: 

“Als al wordt aangenomen dat een methode als in 
de onderhavige zaak is toegepast onder omstandig-
heden is te brengen onder de reikwijdte van het 
huidige art 126j Sv, zal de rechterlijke toetsing zich 
moeten concentreren op de risico’s die aan de 
 methode zijn verbonden. Daarbij kan inspiratie 
worden geput uit de normering die in Canada voor 
de ‘Mr Big’-methode tot stand is gekomen en uit de 
benadering van undercoveroperaties in de Duitse 
rechtspraak en zal recht moeten worden gedaan 
aan de rechtspraak van het EHRM. Te denken valt 
aan de volgende risico’s en de daarmee verbonden 
elementen van toetsing”. 

Uit het voorgaande vloeit voort dat er een 
 bijzondere motiveringsplicht bestaat voor de 
rechter die zich ziet geconfronteerd in een straf-
zaak met inzet van de ‘Mr. Big-methode’. Die 
 bijzondere motiveringsplicht ziet volgens de A-G 
Bleichrodt op twee aspecten: 

1) De toelaatbaarheid van de opsporings methode; 
2) de betrouwbaarheid van de verklaring. 
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Bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van de 
verklaring kan volgens A-G Bleichrodt worden aan-
gesloten bij de bijzondere motiveringsplichten die 
in de wet en de rechtspraak zijn aanvaard in die 
gevallen waarin door de aard van het verkregen 
bewijsmiddel extra behoedzaamheid is geboden.

Voor die rechterlijke toetsing acht A-G Bleichrodt 
het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 maart 2004 
relevant, welk arrest mede is gebaseerd op de 
rechtspraak van het EHRM.6  Daarbij gaat het om 
de toetsing aan de beginselen van proportionali-
teit en de subsidiariteit en om de verklarings-
vrijheid van de verdachte. 

Alles afwegende komt A-G Bleichrodt tot de 
 slotsom dat het hof de toelaatbaarheid van de 
toegepaste opsporingsmethode onvoldoende 
heeft gemotiveerd o.a. doordat hij “geen nadere 
feite lijke vaststellingen heeft gedaan over de duur 
van de periode, de inrichting en de opbouw van de 
operatie, de wijze waarop de verdachte  
bij de gefingeerde organisatie is betrokken, de 
werkzaamheden van de verdachte daarin,  
de mate waarin werd gesuggereerd dat de  
organisatie  gewelddadig was en de mate van  
afhankelijkheid van de verdachte van de (leden van 
de) organisatie”. 

Het is nu wachten op de Hoge Raad. Vooruit-
lopend op het arrest van de Hoge Raad willen wij 
graag aansluiting zoeken bij de bevindingen van 
Timothy Moore, professor psychologie aan York 
University in Canada. Moore is bij uitstek een 
 expert op het gebied van de ‘Mr. Big’-methode. 
Hij erkent dat de methode riskant is: “De overheid 
kan een situatie creëren waarin vooral kwetsbare 
mensen vals bekennen”. Agenten die maanden-
lang bezig zijn om zo’n operatie op te tuigen zijn 
gebrand op een bekentenis en „héél veel” is 
 toegestaan. Moore: “Fysieke bewijsgaring  verloopt 
nauwgezet: de plaats delict wordt afgezet, de 
 forensisch deskundige trekt een handschoen aan. 
Maar bij psychologische bewijsgaring verloopt het 
anders”. Waarborgen die gelden bij een normaal 
verhoor, zoals het zwijgrecht, zijn er niet. En 
 undercoveragenten zoeken de grenzen op. “Ze 
maken de verdachte afhankelijk, pompen zijn zelf-
beeld op, garanderen hem geld, succes”. Of ze 
boezemen de verdachte juist angst in. In Canada, 
zegt Moore, zijn complete kofferbakmoorden in 
scène gezet om een verdachte te laten zien wat er 
gebeurt als hij niet loyaal is. Ook in Nederland zijn 
er zulke cowboyscènes geweest – in één geval 
voelde de verdachte zich zo geïntimideerd dat 
deze aangifte deed.

In Canada werden de richtlijnen voor het  
gebruik van de ‘Mr. Big’-methode in 2014 aan-
gescherpt. Dat gebeurde nadat een man op basis 
van de  undercovertechniek ten onrechte was 

 veroordeeld voor het verdrinken van zijn tweeling-
dochters – volgens de man per abuis. Mr. Big had 
de armlastige man 25.000 dollar in het vooruit-
zicht gesteld als hij eerlijk was over de toedracht. 
Maar ontkennen was in de ogen van Mr. Big 
 sowieso een leugen. Dit ging de hoogste recht-
bank te ver: die draaide een eerdere veroordeling 
terug en eiste dat voortaan beter wordt gekeken 
naar alle omstandigheden die tot een bekentenis 
hebben geleid. 

In Canada worden gesprekken tussen under-
coveragenten en verdachten nu opgenomen met 
beeld en geluid. 
Zo ver is het in Nederland nog niet. De under-
coveragent schrijft na elk contact alleen zelf een 
proces-verbaal en verhoren van de undercover-
agent leveren niet of nauwelijks inzicht op van de 
werkwijze gedurende een dergelijk undercover-
agent. 

Driemaal is niet altijd scheepsrecht
De ‘Zaanse verhoormethode’ waarbij verdachten 
zwaar onder druk worden gezet, geconfronteerd 
met gruwelijke foto’s, bedreigd, geïntimideerd mag 
al sinds lange tijd niet meer worden toegepast. 
Dubieuze verhoormethoden zoals toegepast in de 
“Puttense moordzaak” waarbij het verhoor net zo 
lang doorgaat en hier en daar een leugentje 
wordt verkondigd (bijv. ‘je medeverdachte heeft 
al bekend’) totdat de verdachte een soort van 
 bekentenis aflegt zijn inmiddels (als het goed is) 
ook verleden tijd.
 
Wat ons betreft hoort de ‘Mr. Big’-methode in 
voornoemd rijtje thuis. Het is een onzuiver 
 opsporingsmiddel dat niet strookt met een fair 
trial in de zin van artikel 6 EVRM. De verdachte 
wordt wellicht niet met de harde hand geforceerd 
om een bekentenis af te leggen, maar met een 
vooropgezet plan als het ware ‘verleid’ een 
 bekentenis af te leggen. 

Een klassiek staaltje ‘good cop, bad cop’ wat het 
verdient een halt te worden toegeroepen door de 
Hoge Raad! 
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