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Betreft: Brief inzake het verzoek om nader onderzoek op de voet van art. 461 Sv ingediend namens
de veroordeelde [verzoeker] door mr. M.C. van der Want

Geachte heer Van der Want,
In de zaak van uw cliënt [verzoeker] heeft u bij brief van 6 oktober 2016 bij de procureur-generaal bij
de Hoge Raad een aanvraag ingediend tot het verrichten van nader onderzoek naar het bestaan
van gronden voor de herziening van de onherroepelijke veroordeling van uw cliënt bij arrest van het
gerechtshof te ’s-Gravenhage van 13 maart 2012. Uw verzoek heb ik na het opvragen en ontvangen
van het strafdossier op 5 januari 2017 doorgeleid naar de Adviescommissie afgesloten strafzaken
(ACAS) met het oog op het verkrijgen van advies over de wenselijkheid van nader onderzoek.
Bij advies van 19 september 2017 heeft de ACAS mij geadviseerd dat de aanvraag wettelijke
grondslag mist.
Op 21 december 2017 heb ik u dit advies doen toekomen, en u daarbij in de gelegenheid gesteld
om uw standpunt daarover aan mij kenbaar te maken. Ik heb nadien geen reactie van u vernomen,
zodat ik ervan uitga dat u van deze gelegenheid geen gebruik wenst te maken.
Na bestudering van de zaak en het advies van de ACAS, deel ik u mede dat ik het advies van de
ACAS volg en om die reden geen nader onderzoek zal verrichten in de zaak van uw cliënt
[verzoeker].
Deze beslissing zal tezamen met het advies van de ACAS in geanonimiseerde vorm worden
gepubliceerd op de website van de rechtspraak.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
D.J.C. Aben,
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
namens deze,

J.D.M. Hart, gerechtssecretaris
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