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Geachte heer Dunsbergen,

Bij verzoekschrift van 9 maart 2015 en bij aanvullend verzoekschrift van 10 juli 2015 heeft u zich
gewend tot de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden met een verzoek tot het
verrichten van nader onderzoek naar het bestaan van gronden voor de herziening van de
onherroepelijke veroordeling van [verzoeker], die bij arrest van 24 oktober 2012 door het
gerechtshof Den Bosch is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden ter
zake van medeplegen van poging tot afpersing.

Op mijn verzoek heeft de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) advies uitgebracht. Bij
advies van 15 december 2015 heeft de ACAS geadviseerd het verzoek af te wijzen, om de reden
dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijkerwijs sprake is van een grond tot herziening.
Dit verzoek is bij brief van 23 december 2015 aan u aangeboden. In die brief is een termijn gesteld
waarbinnen u desgewenst kon reageren op het advies van de ACAS. Van deze mogelijkheid heeft
u geen gebruik gemaakt.

In het advies heeft de ACAS niet alleen beschouwingen gegeven over de inhoud van het verzoek.
Ook heeft de ACAS overwogen dat het verzoek – zonder nadere motivering – niet in aanmerking
komt voor behandeling, zulks doordat niet is voldaan aan de in artikel 461, eerste lid Sv gestelde
voorwaarde dat de verzoeker is veroordeeld voor een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld én waardoor de rechtsorde
ernstig is geschokt.

Ofschoon de ACAS niet heeft geadviseerd om het verzoek tot nader onderzoek reeds nu op deze
grond niet-ontvankelijk te verklaren, heeft deze overweging mij bij nader inzien wél gebracht tot het
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oordeel dat de verzoeker niet in zijn verzoek kan worden ontvangen doordat er geen aanwijzingen
zijn dat het misdrijf ten tijde van het begaan ervan de rechtsorde ernstig heeft geschokt.

Ik verklaar derhalve het verzoek niet-ontvankelijk.

Deze beslissing, alsmede het advies van de ACAS, zal in geanonimiseerde vorm worden
gepubliceerd op de website www.rechtspraak.nl.

Hoogachtend,

D.J.C. Aben,

advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

