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Betreft: De beslissing op de verzoeken tot nader onderzoek naar een novum op de voet van art. 461 Sv 
ingediend namens de gewezen verdachten [verzoeker 1], [verzoeker 2] en [verzoeker 3]  
 
 
Geachte mevrouw Knoops-Hamburger en heer Knoops, 
 
Bij brief van 3 februari 2022 ([verzoeker 1]) en bij brieven van 7 april 2022 ([verzoeker 2] en [verzoeker 3]) 
heeft u zich gewend tot de procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden met een verzoek tot het 
verrichten van nader feitenonderzoek naar het bestaan van een grond voor herziening van de veroordeling 
van uw cliënten, de verzoekers, [verzoeker 1], [verzoeker 2] en [verzoeker 3]. Na gegrondverklaring van de 
vordering tot herziening en verwijzing door de Hoge Raad bij arrest van 18 december 2012, heeft het 
gerechtshof Den Haag in zijn arrest van 14 oktober 2015 het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch 
van 11 juli 1995, waarbij genoemde gewezen verdachten ter zake van medeplegen van doodslag zijn 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren (met aftrek van het voorarrest), gehandhaafd 
met aanvulling en verbetering van gronden. Bij arrest van 19 december 2017 heeft de Hoge Raad het 
cassatieberoep verworpen. 
 
Uw verzoekschriften heb ik ter advisering doorgeleid aan de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). 
Op 16 januari 2023 heeft de ACAS advies uitgebracht, en dat is u onverwijld ter hand gesteld. U heeft hierop 
gereageerd bij schrijven van 3 februari 2023. 
 
Hierbij deel ik u mede dat ik in de voormelde zaken overeenkomstig het advies van de ACAS en de daarvoor 
door haar gegeven gronden zal overgaan tot nader feitenonderzoek met het oog op het mogelijke bestaan van 
gronden voor herziening van hun onherroepelijke veroordelingen. 
 
Deze beslissing zal tezamen met het advies van de ACAS in geanonimiseerde vorm worden gepubliceerd op 
de website van de Hoge Raad der Nederlanden. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Mr. E.J. Hofstee, 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 
 
 
 


