
36. De Hoge Raad baseert de rechtsmacht echter volledig op art.
3 aanhef en onder c Rv. De vraag is echter of die bepaling beoogt
te voorzien in een standaard grond voor rechtsmacht bij
procedures als die van art. 1075 en 1076 Rv. De wetsgeschiedenis
biedt daar in beginsel geen expliciete aanknopingspunten voor
(MvT, Parl. Gesch. Herz. Rv p. 90-91). Zo niet, dan lijkt nog
steeds de hiervoor weergegeven redenatie van A-G mr. P. Vlas op
te gaan, zodat telkens zonder nadere motivering ten aanzien van
de rechtsmacht een verzoek op basis van art. 1075 en 1076 Rv
gehonoreerd moet worden. Er hoeft dus zelfs niets te worden
gesteld omtrent mogelijke vermogensbestanddelen die zich in
Nederland (kunnen) bevinden. Het is daarmee denkbaar dat
zonder enige aanknopingspunten met onze rechtsorde toch
sprake is van rechtsmacht.
37. Dat in de onderhavige procedure de rechtsmacht door
partijen niet als vanzelfsprekend werd beschouwd, volgt uit de
uiteenzetting van A-G mr. P. Vlas (zie conclusie A-G mr. P. Vlas
bij HR 17 april 2015 onder randnummer 2.7 tot en met 2.11,
ECLI:NL:PHR:2015:22). Onder dergelijke omstandigheden
verdient het altijd de voorkeur, ook indien uiteindelijk ambtshalve
rechtsmacht wordt aangenomen, dat de desbetreffende rechter
daar een duidelijke overweging aan wijdt.

M. Teekens
TeekensKarstens advocaten notarissen
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Hoge Raad
24 april 2015, nr. 14/01828
ECLI:NL:HR:2015:1125
(mr. Numann, mr. Heisterkamp, mr. Drion,
mr. De Groot, mr. Tanja-van den Broek)
(concl. A-G mr. Van Peursem (niet opge-
nomen; Red.))
Noot P.H. Bossema-de Greef

Algemene Voorwaarden. Twee sets algemene
voorwaarden van toepassing op de overeen-
komst. Onderling strijdige bedingen.

De Hoge Raad is van oordeel dat in de
onderhavige kwestie geen sprake van een
geval als in Visser/Avéro (HR 28 november
1997, NJ 1998/705), maar er is hier sprake
van een geval waarin gelijktijdige toepassing
van twee sets algemene voorwaarden is
bedongen en aanvaard. Naar het oordeel van
de Hoge Raad heeft het hof de tussen
partijen gesloten overeenkomst juist uitge-
legd en is het hof terecht tot de conclusie
gekomen dat partijen aangaande de geschil-
beslechting arbitrage waren overeengeko-
men.

[RV art. 1022 lid 1]

Verweerster in cassatie leverde biomais aan eiseres tot cassatie
(hierna ‘ForFarmers’). Aan de levering van de biomais ligt een
koopovereenkomst ten grondslag. De koopovereenkomst is op het
briefpapier van verweerster in cassatie opgenomen. Op het brief-
papier is onderaan in kleine letters voorgedrukt dat de algemene
voorwaarden van verweerster in cassatie van toepassing zijn. In
deze algemene voorwaarden is bepaald dat geschillen moeten

worden voorgelegd aan de Rechtbank Middelburg. In de koop-
overeenkomst zelf is daarentegen uitdrukkelijk bepaald dat de
branchevoorwaarden (hierna de ‘CNGD’) van toepassing zijn. In
de CNGD is bepaald dat geschillen door middel van arbitrage
moeten worden beslecht. ForFarmers vorderde bij de Rechtbank
Middelburg schadevergoeding, nu de geleverde mais een te hoog
dioxinegehalte zou hebben. De Rechtbank Middelburg oordeelde
dat het arbitragebeding van toepassing is en verklaarde zich der-
halve onbevoegd. Ook het hof achtte zich onbevoegd. Het hof
oordeelde dat in dit geval twee sets algemene voorwaarden van
toepassing zijn. Aan de hand van de Haviltex-maatstaf oordeelde
het hof dat de CNGD van toepassing waren nu de CNGD in het
specifieke, met het oog op de transactie ingevulde gedeelte is ver-
meld, terwijl het bij de algemene voorwaarden van verweerster in
cassatie gaat om een standaardverwijzing in voorgedrukte letters.
Daarnaast achtte het hof van belang dat ForFarmers als professi-
onele partij op de hoogte was van de inhoud van de CNGD. De
Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van ForFarmers. De Hoge
Raad is van oordeel dat in de onderhavige kwestie geen sprake is
van een geval als in het arrest Visser/Avéro (HR 28 november 1997,
NJ 1998/705), maar er is hier sprake van een geval waarin gelijk-
tijdige toepassing van twee sets algemene voorwaarden is bedongen
en aanvaard. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof de
tussen partijen gesloten overeenkomst juist uitgelegd en is het hof
terecht tot de conclusie gekomen dat partijen aangaande de ge-
schilbeslechting arbitrage waren overeengekomen nu de verwijzing
naar de CNGD niet was voorgedrukt, maar was opgenomen in het
specifiek voor die transactie ingevulde gedeelte van de koopover-
eenkomst zelf.

1. Forfarmers B.V., gevestigd te Lochem,
2. HDI-Gerling verzekeringen N.V., gevestigd te Rotterdam,
eiseressen tot cassatie,
advocaat: mr. R.S. Meijer,
tegen
[verweerster], gevestigd te [vestigingsplaats],
verweerster in cassatie,
advocaat: mr. R.P.J.L. Tjittes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als ForFarmers
c.s. en [verweerster].

Hoge Raad:

1 Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. het vonnis in de zaak 82496 / HA ZA 12-30 van de rechtbank
Middelburg van 3 oktober 2012;
b. het arrest in de zaak 200.120.790/01 van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch van 24 december 2013.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof hebben ForFarmers c.s. beroep in
cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest ge-
hecht en maakt daarvan deel uit.
[verweerster] heeft geconcludeerd tot verwerping van het be-
roep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor
ForFarmers c.s. mede door mr. A. van Loon en voor [verweer-
ster] mede door mr. M.M. Breugem.
De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem
strekt tot verwerping van het beroep.
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De advocaat van ForFarmers c.s. heeft bij brief van 27 februari
2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoorde l ing van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
( i) [verweerster] is leverancier van biologische levensmiddelen
en diervoedergrondstoffen. ForFarmers B.V. (hierna: ForFar-
mers) produceert en verkoopt voer voor bepaalde soorten land-
bouwdieren.
(ii) Op 9 oktober 2009 hebben [verweerster] en ForFarmers een
(op briefpapier van [verweerster] vastgelegde) koopovereen-
komst gesloten terzake van levering van biomais door [verweer-
ster] aan ForFarmers (hierna: ‘‘de overeenkomst’’).
(iii) In de overeenkomst staat achter ‘‘Contract Conditions’’ ver-
meld: ‘‘C.N.G.D.’’. Dit is de afkorting van ‘‘Conditiën van de
Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen’’
(hierna: CNGD). Het betreft branchevoorwaarden die zijn vast-
gesteld door de Koninklijke Vereniging Het Comité va n Graan-
handelaren te Rotterdam.
(iv) Onderaan de overeenkomst is in een kleiner lettertype te le-
zen:
‘‘Op al onze transacties zijn van toepassing onze Algemene Ver-
koop- en Betalingsvoorwaarden op 8 december 1994 vastgelegd
bij de K.v.K. te Terneuzen onder nr. 283, exemplaar op aan-
vraag. (...)’’
(hierna: de Algemene Voorwaarden van [verweerster]).
( v) Art. 45 lid 1 van de CNGD bepaalt, samengevat, dat alle ge-
schillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een koop-
overeenkomst waarop de CNGD van toepassing zijn, door arbi-
trage zullen worden beslecht (hierna: het arbitraal beding).
(vi) Art. 14 onder b van de Algemene Voorwaarden van [verweer-
ster] bepaalt, samengevat, dat alle geschillen die mochten ont-
staan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de algeme-
ne voorwaarden van [verweerster] van toepassing zijn, met uit-
sluiting van de bevoegdheid van enige andere rechter, in eerste
aanleg worden gebracht voor de rechtbank Middelburg.
3.2.1 ForFarmers c.s. vorderen in de onderhavige procedure pri-
mair schadevergoeding van [verweerster] op de grond dat [ver-
weerster] biomais heeft geleverd met een te hoog dioxinege-
halte en aldus wanprestatie heeft gepleegd, en subsidiair de ver-
nietiging van de overeenkomst op grond van dwaling, met
veroordeling van [verweerster] tot terugbetaling van de koop-
som en tot schadevergoeding. [verweerster] heeft bij incidente-
le conclusie met een beroep op het arbitraal beding gevorderd
dat de rechtbank zich op de voet van art. 1022 lid 1 Rv onbevoegd
zal verklaren. De rechtbank heeft de vordering in het incident
toegewezen en zich in de hoofdzaak onbevoegd verklaard.
3.2.2 Het hof heeft het oordeel van de rechtbank, onder verbete-
ring van gronden, bekrachtigd. Daartoe heeft het hof, voor
zover in cassatie van belang, overwogen:
‘‘6. De rechtbank heeft terecht beslist dat een situatie als be-
doeld in HR 28 november 1997, NJ 1998, 705 zich in casu niet
voordoet. In het onderhavige geval zijn op het sales contract van
9 oktober 2009 twee sets algemene voorwaarden van toepas-
sing verklaard, te weten de CNGD en de Algemene Voorwaar-
den van [verweerster]. Dit was voor Forfarmers duidelijk en niet
voor meerdere uitleg vatbaar, zoals Forfarmers cs ook zelf stelt
(zie o.a. mvg punt 5.16). Er is dus in dit geval geen sprake van
een situatie waarin niet is aangegeven welke set algemene voor-
waarden van toepassing is. Ze zijn beide van toepassing ver-
klaard door [verweerster] en Forfarmers heeft dat ook zo begre-
pen.
7. Nu in de beide sets algemene voorwaarden de regeling op het
punt van de beslechting van geschillen onderling verschilt
dient aan de hand van de Haviltex-maatstaf te worden onder-

zocht welke regeling omtrent geschilbeslechting tussen partij-
en geldt. Dit onderzoek betreft niet de vraag of en zo ja, over
welke set algemene voorwaarden partijen overeenstemming
hebben bereikt, maar een vraag van uitleg van de tussen partij-
en aangegane overeenkomst, nu deze overeenkomst bepalin-
gen (van algemene voorwaarden) bevat die onderling tegenstrij-
dig zijn.’’
Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat artikel 45 van de CNGD
tussen partijen geldt en niet artikel 14 van de Algemene Voor-
waarden van [verweerster]. Daartoe heeft het hof, samengevat,
redengevend geacht dat de CNGD in het specifieke, met het
oog op de onderhavige transactie ingevulde gedeelte zijn ver-
meld, terwijl het bij de Algemene Voorwaarden van [verweer-
ster] gaat om een (standaard)verwijzing die in voorgedrukte
kleine letters aan de voet van het contractformulier is opgeno-
men. Voorts heeft het hof in aanmerking genomen dat ForFar-
mers een professionele partij is die een langdurige handelsrela-
tie met [verweerster] had en goed op de hoogte was van de in-
houd van de CNGD, waaronder begrepen het arbitragebeding
van artikel 45 CNGD. Om die redenen mocht [verweerster] in
de gegeven omstandigheden erop vertrouwen dat ook voor For-
farmers duidelijk was dat de regeling ter zake de geschillenbe-
slechting van artikel 45 van de CNGD in ieder geval tussen par-
tijen zou gelden en bij strijdigheid boven de Algemene Voor-
waarden van [verweerster] zou prevaleren.
3.3.1 Onderdeel 1 klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvol-
doende gemotiveerd heeft beslist dat zich in het onderhavige
geval niet een situatie voordoet als bedoeld in HR 28 november
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2507, NJ 1998/705 (Visser/Avéro).
Het hof heeft miskend dat, niettegenstaande het toepasselijk
verklaren door [verweerster] van twee sets algemene voorwaar-
den en de aanvaarding daarvan door ForFarmers, deze beide
sets wegens hun onverenigbare onderlinge verschillen ten aan-
zien van onder andere de geschillenregeling, niet tegelijk van
toepassing kunnen zijn. Net als in de zaak Visser/Avéro is dus
sprake van een situatie waarin niet is aangegeven welke van de
beide sets ook daadwerkelijk van toepassing is. Daaraan doet
volgens het onderdeel niet af dat een van de verwijzingen in
grotere letters en hoger op het door [verweerster] opgestelde
contractsformulier was geplaatst, terwijl de dubbelverwijzing
in Visser/Avéro in één volzin op de achterkant van de facturen
stond, en evenmin doet daaraan (zonder meer) af dat beide sets
tegelijk, maar onafhankelijk van elkaar van toepassing zijn ver-
klaard, terwijl in Visser/Avéro sprake was van alternativiteit
door het woordje ‘‘of’’.
3.3.2 In de zaak Visser/Avéro, waarop het onderdeel een beroep
doet, was in geschil of de toepasselijkheid van algemene voor-
waarden was overeengekomen. Het betrof het geval waarin
naar twee onderling verschillende sets algemene voorwaarden
was verwezen, met gebruik van het woord ‘‘of’’, zonder dat op
enigerlei wijze was aangegeven of nader geregeld welke van
die sets in het gegeven geval van toepassing zou zijn. Voor zo-
danig geval heeft de Hoge Raad beslist dat geen van de sets alge-
mene voorwaarden deel uitmaakt van de overeenkomst en dat
de gebruiker dat niet kan verhelpen door zelf alsnog een van de
sets algemene voorwaarden te kiezen.
3.3.3 Anders dan het onderdeel bepleit, bestaat er geen grond
ook voor een geval als het onderhavige, waarin de toepasselijk-
heid van beide sets algemene voorwaarden is bedongen en aan-
vaard, deze sets algemene voorwaarden niettemin buiten toe-
passing te laten indien daarin onderling onverenigbare bedin-
gen voorkomen. In zodanig geval is sprake van een
overeenkomst met onderling strijdige bedingen en dient door
uitleg te worden vastgesteld welke van die bedingen prevaleert.
3.3.4 Bij de beoordeling van hetgeen partijen in dit verband over
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en weer redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen
hebben mogen afleiden en te dien aanzien redelijkerwijs van el-
kaar mochten verwachten, kan de rechter gewicht toekennen
aan onder meer de wijze waarop de desbetreffende bedingen
in de overeenkomst zijn vermeld, dan wel geı̈ncorporeerd (vgl.
HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:AF5538, NJ 2003/506). Het hof
heeft dit gedaan door betekenis te hechten aan de omstandig-
heid dat de verwijzing naar de CNGD, anders dan die naar de
Algemene Voorwaarden van [verweerster], niet is voorgedrukt,
maar is vermeld in het gedeelte van de overeenkomst dat per
transactie wordt ingevuld.
3.3.5 Gelet op het voorgaande faalt het onderdeel.
3.4 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot
cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere
motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechts-
ontwikkeling.

4 Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt ForFarmers c.s. in de kosten van het geding in cas-
satie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerster] be-
groot op i 6467,34 aan verschotten en i 2200,= voor salaris.

NOOT
1. Rechtsvraag
In de onderhavige kwestie stond de rechtsvraag centraal of het
hof zou hebben miskend dat twee sets algemene voorwaarden
niet tegelijk van toepassing zouden kunnen zijn.

2. Algemene voorwaarden algemeen
Bij de totstandkoming van overeenkomsten wordt vaak
lichtvaardig gedacht over de toepasselijkheid en houdbaarheid
van algemene voorwaarden. Ondanks het feit dat professionele
partijen veel tijd en geld stoppen in goede sets algemene
voorwaarden, wordt vaak niet nagedacht over het daadwerkelijk
onderdeel laten zijn van een overeenkomst. Zulks heeft
bijvoorbeeld tot gevolg dat partijen beiden verwijzen naar
algemene voorwaarden, welke sets dan op belangrijke punten
tegenstrijdig zijn (zogenoemde ‘battle of forms’). Dergelijke
geschillen houden flink wat advocaten van de straat. Voor een
goed begrip van het arrest zoom ik graag eerst kort in op de
basis aangaande het leerstuk algemene voorwaarden. Daarna
bespreek ik kort art. 6:225 lid 3 BW alsook relevante jurisprudentie
met betrekking tot verwijzing naar verschillende algemene
voorwaarden.

3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
In titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW is een regeling opgenomen
aangaande algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden
worden van toepassing op een overeenkomst doordat een
wederpartij van de gebruiker van algemene voorwaarden de
gelding daarvan heeft aanvaard (art. 6:217 BW e.v.) Voor
aanvaarding is nodig dat de wederpartij haar wil uit om de
voorgestelde algemene voorwaarden in de overeenkomst op te
nemen (art. 3:33 BW en art. 3:37 BW). Ook kan sprake zijn van
aanvaarding indien er sprake is van een door schijn opgewekte
wil (art. 3:35 BW). Voor de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden is niet van belang dat de wederpartij van de
gebruiker van algemene voorwaarden de inhoud van de algemene
voorwaarden daadwerkelijk kent (art. 6:232 BW). Op grond van
deze wetsbepaling kan gesproken worden van een ‘snelle
gebondenheid’ aan algemene voorwaarden. Er bestaan echter wel

verschillende mogelijkheden waarmee (één of meer bedingen van
de) algemene voorwaarde(n) kunnen worden vernietigd. Art.
6:233 BW geeft namelijk twee vernietigingsgronden, te weten
enerzijds de inhoudstoetsing (art. 6:233 sub a BW) die bepaalt
dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien
het litigieuze beding onredelijk bezwarend is voor de wederpartij
en anderzijds de informatieplicht (art. 6:233 sub b BW) die
inhoudt dat algemene voorwaarden vernietigbaar zijn indien de
gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij niet een
redelijke mogelijkheid heeft geboden om kennis te nemen van de
algemene voorwaarden. Maar wat nu als wordt verwezen naar
twee sets algemene voorwaarden?

4. Verwijzing naar verschillende algemene voorwaarden
Art. 6:225 lid 3 BW regelt de situatie dat aanbod en aanvaarding
naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen (‘first shot
rule’). Het wetsartikel leidt ertoe dat indien het aanbod naar
algemene voorwaarden verwijst, het vervolgens aan de
wederpartij van de gebruiker is om, indien hij de toepasselijkheid
van andere algemene voorwaarden wenst dat uitdrukkelijk aan de
orde te stellen. Indien in een uitnodiging tot het doen van een
aanbod voldoende duidelijk naar algemene voorwaarden is
verwezen, ligt het op vergelijkbare wijze op de weg van degene
die op de uitnodiging wenst in te gaan, maar toepasselijkheid van
eigen, afwijkende algemene voorwaarden wil bedingen, om dit
duidelijk kenbaar te maken (zie hiervoor Tekst en Commentaar
Burgerlijk Wetboek, art. 6:225 BW aantekening 4, p. 3268, Kluwer,
tiende druk; MvA II, Parl. Gesch. InvW 6, p. 1438 en HR 13 juli
2001, NJ 2001/ 497).

5. Visser/Avéro
Maar wat nu indien wordt verwezen naar twee onderling
verschillende sets van algemene voorwaarden, zonder dat op
enigerlei wijze is aangegeven of nader geregeld welke van die sets
in de gegeven situatie van toepassing zal zijn? In dit verband is
het arrest Visser/Avéro van belang (HR 28 november 1997, NJ
1998/705). In de zaak Visser/Avéro was ook in geschil of de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden was
overeengekomen. In deze kwestie werd verwezen naar twee
onderling verschillende sets algemene voorwaarden. Hierbij is
van belang dat hierbij het woord ‘‘of’’ (zogenaamde alternatieve
verwijzing) werd gebezigd zonder dat was aangegeven welke van
die sets algemene voorwaarden van toepassing zou zijn. De
Hoge Raad oordeelde in deze situatie dat geen van de sets
algemene voorwaarden deel uitmaakt van de overeenkomst. Zulks
wordt ook niet anders indien de gebruiker van de algemene
voorwaarden alsnog een van de sets algemene voorwaarden kiest.

6. Oordeel Hoge Raad 24 april 2015 (ForFarmers/verweerster)
De onderhavige kwestie verschilt echter van de casus met
betrekking tot het arrest Visser/Avéro. In het onderhavige geval
werden twee sets algemene voorwaarden van toepassing
verklaard (zogenoemde cumulatieve verwijzing). Zulks had tot
gevolg dat aangaande de overeenkomst sprake was van onderling
strijdige afspraken. De Hoge Raad oordeelde dat in een dergelijke
situatie de Haviltex-maatstaf (partijbedoeling staat centraal)
soelaas biedt (r.o. 3.3.3). Op deze wijze dient derhalve te worden
achterhaald welke bedingen prevaleren. In het onderhavige arrest
komt naar voren dat bij de beoordeling van welk beding uit de
algemene voorwaarden prevaleert gewicht kan worden toegekend
aan onder meer de wijze waarop de algemene voorwaarden in de
overeenkomst zijn vermeld. Deze overweging is ook in lijn met
het arrest Vas/Heipro (HR 13 juni 2003, NJ 2003/506). In dit
arrest is bepaald dat een specifieke bepaling in een overeenkomst
boven een bepaling in algemene voorwaarden gaat. In de
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onderhavige kwestie oordeelde het hof met in het achterhoofd
voornoemd arrest dat gewicht moet worden toegekend aan de
omstandigheid dat de verwijzing naar de CNGD niet was
voorgedrukt, maar was vermeld in het specifiek voor deze
transactie ingevulde gedeelte van de overeenkomst zelf. De
algemene voorwaarden van verweerster waren daarentegen
onderaan het briefpapier voorgedrukt. Gezien de hoeveelheid
geschillen die hieromtrent worden gevoerd, is dit mijns inziens
een belangrijk arrest voor de (advies)praktijk.

P.H. Bossema-de Greef
VDB Advocaten Notarissen

Strafrecht
113

Hoge Raad
21 april 2015, nr. 14/03444
ECLI:NL:HR:2015:1092
ECLI:NL:PHR:2015:494
(mr. Van Dorst, mr. De Hullu, mr. Jörg)
(concl. A-G mr. A. Harteveld )
Noot M.L.C.C. de Bruijn-Lückers

Verschoningsrecht advocaat.

Het oordeel van de rechtbank dat ‘‘gelet op
de feiten en omstandigheden en de wijze
waarop art. 98 tweede lid van het Wetboek
van Strafvordering moet worden uitgelegd’’
de inbeslaggenomen geschriften voorwerp
van het strafbare feit uitmaken of tot het
begaan daarvan hebben gediend is ontoe-
reikend gemotiveerd.

[WvSv art. 98 lid (oud), 218]

Onder klager, een advocaat, zijn stukken inbeslaggenomen in het
kader van een witwasonderzoek tegen een cliënt van hem. De in-
beslaggenomen stukken betroffen onder meer stukken die afkomstig
zijn van klager in zijn hoedanigheid van advocaat.
De rechtbank heeft het klaagschrift strekkende tot teruggave aan de
klager van inbeslaggenomen zogenoemde geheimhouderstukken
ongegrond verklaard.
Het middel bevat de klacht dat de rechtbank bij haar beslissing een
onjuiste maatstaf heeft toegepast dan wel de beslissing onvol-
doende met redenen heeft omkleed.
Ingevolge art. 98 (oud) Sv mogen bij personen met een bevoegd-
heid tot verschoning als bedoeld in art. 218 Sv zonder hun toe-
stemming brieven of andere geschriften tot welke hun plicht tot
geheimhouding zich uitstrekt, niet in beslag worden genomen. Wel
mogen, ook zonder hun toestemming, in beslag worden genomen
brieven of geschriften die voorwerp van het strafbare feit uitmaken
of tot het begaan daarvan hebben gediend, nu dergelijke brieven en
geschriften geen object zijn van de aan deze personen toekomende
bevoegdheid tot verschoning. De aard van de hier aan de orde
zijnde bevoegdheid tot verschoning brengt mee dat het oordeel
omtrent de vraag of brieven of geschriften object van de bevoegd-
heid tot verschoning uitmaken, in beginsel toekomt aan de tot
verschoning gerechtigde persoon. Wanneer deze zich op het
standpunt stelt dat het gaat om brieven of geschriften die noch
voorwerp van het strafbare feit uitmaken noch tot het begaan
daarvan hebben gediend en waarvan kennisneming zou leiden tot
schending van het beroepsgeheim, dient dit standpunt door de or-
ganen van politie en justitie te worden geëerbiedigd, tenzij redelij-
kerwijze geen twijfel erover kan bestaan dat dit standpunt onjuist is.
(Vgl. HR 22 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0422, NJ 1992/
315.)
De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van de rechtbank dat
‘‘gelet op de feiten en omstandigheden en de wijze waarop art. 98
tweede lid van het Wetboek van Strafvordering moet worden uit-
gelegd’’ de inbeslaggenomen geschriften voorwerp van het strafbare
feit uitmaken of tot het begaan daarvan hebben gediend ontoe-
reikend is gemotiveerd. Voor zover de rechtbank als haar oordeel tot
uitdrukking heeft willen brengen dat sprake is van zeer uitzonder-
lijke omstandigheden waarin het belang dat de waarheid aan het
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