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Betreft: Het verzoek om nader onderzoek naar een novum op de voet van art. 461 Sv ingediend 
namens de gewezen verdachte [verzoeker] 
 
 
Geachte heer Moszkowicz, 
 
Bij brief van 10 september 2020 heeft mr. J-F. Grégoire namens (thans) uw cliënt, [verzoeker], de 
procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden op de voet van artikel 461 Sv benaderd met 
een verzoek tot het verrichten van nader onderzoek naar het bestaan van gronden voor herziening 
van de onherroepelijke veroordeling van [verzoeker]. Het verzoek strekt tot het horen van een vijftal 
getuigen die – naar de mededelingen van mr. Grégoire – zouden kunnen verklaren over uitspraken 
die zij hadden vernomen uit de mond van een zekere [betrokkene 1], een neef (oomzegger) van 
[verzoeker]. [Betrokkene 1] heeft volgens deze getuigen verklaard dat niet uw cliënt, maar dat hij de 
dader is geweest van de pogingen tot doodslag waarvoor uw cliënt (onder meer) onherroepelijk is 
veroordeeld. [Betrokkene 1] is in 2017 voortijdig komen te overlijden.  
 
Ik heb uw verzoek in handen gesteld van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). Bij 
advies van 18 juni 2021 heeft de voorzitter van de ACAS uiteengezet om welke redenen wordt 
geadviseerd om géén nader onderzoek in te stellen naar de punten van onderzoek die namens uw 
cliënt zijn aangedragen.  
 
Bij brief van 23 juni 2021 heeft u dit advies van de ACAS ontvangen en bent u in de gelegenheid 
gesteld om binnen vier weken te reageren. Van die gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt. 
 
Hierbij laat ik u weten dat ik dit advies van de ACAS opvolg en mij aansluit bij de daarvoor in het 
advies gegeven gronden. Ik meen dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat er mogelijkerwijs sprake 
is van een grond tot herziening. Het verzoek tot nader onderzoek wordt dus afgewezen. 
 
Het advies en mijn hierbij gegeven beslissing worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website 
van de Hoge Raad der Nederlanden. 
 
Hoogachtend, 
 
D.J.C. Aben, 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 
namens deze, 
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