
Rechtboek van Strafvordering: Derde afdeeling. Bewijs 

Artikel 338 

1. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter 
slechts worden aangenomen, indien hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting 
door den inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.  

Artikel 339 

[1.] Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:  
1°. eigen waarneming van den rechter;  
2°. verklaringen van den verdachte;  
3°. verklaringen van een getuige;  
4°. verklaringen van een deskundige;  
5°. schriftelijke bescheiden.  

[2.] Feiten of omstandigheden van algemeene bekendheid behoeven geen bewijs.  

Artikel 340 

1. Onder eigen waarneming van den rechter wordt verstaan die welke bij het onderzoek 
op de terechtzitting door hem persoonlijk is geschied.  

Artikel 341 

[1.] Onder verklaring van den verdachte wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de 
terechtzitting gedane opgave van feiten of omstandigheden, hem uit eigen wetenschap 
bekend.  

[2.] Zoodanige opgave, elders dan ter terechtzitting gedaan, kan tot het bewijs, dat de 
verdachte het telastegelegde feit begaan heeft, medewerken, indien daarvan uit eenig 
wettig bewijsmiddel blijkt.  

[3.] Zijne opgaven kunnen alleen te zijnen aanzien gelden.  
[4.] Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter 

niet uitsluitend worden aangenomen op de opgaven van den verdachte.  

Artikel 342 

1. Onder verklaring van een getuige wordt verstaan zijne bij het onderzoek op de 
terechtzitting gedane mededeeling van feiten of omstandigheden, welke hij zelf 
waargenomen of ondervonden heeft.  

2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter 
niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige.  

Artikel 343 

1. Onder verklaring van een deskundige wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de 
terechtzitting medegedeeld gevoelen betreffende hetgeen zijne wetenschap hem leert 
omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is. 



Artikel 344 

1. Onder schriftelijke bescheiden worden verstaan:  
1°. beslissingen in den wettelijken vorm opgemaakt door colleges of personen met 

rechtspraak belast;  
2°. processen-verbaal en andere geschriften, in den wettelijken vorm opgemaakt door 

colleges en personen, die daartoe bevoegd zijn, en behelzende hunne mededeeling 
van feiten of omstandigheden, door hen zelf waargenomen of ondervonden;  

3°. geschriften opgemaakt door openbare colleges of ambtenaren, betreffende 
onderwerpen behoorende tot den onder hun beheer gestelden dienst, en bestemd 
om tot bewijs van eenig feit of van eenige omstandigheid te dienen;  

4°. verslagen van deskundigen behelzende hun gevoelen betreffende hetgeen hunne 
wetenschap hen leert omtrent datgene wat aan hun oordeel onderworpen is;  

5°. alle andere geschriften; doch deze kunnen alleen gelden in verband met den 
inhoud van andere bewijsmiddelen. 

2. Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft gepleegd, kan door den 
rechter worden aangenomen op het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar.  

Artikel 344a 

1. Het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, kan door de rechter 
niet uitsluitend worden aangenomen op grond van schriftelijke bescheiden houdende 
verklaringen van personen wier identiteit niet blijkt. 

2. Een proces-verbaal van een verhoor bij de rechter-commissaris, houdende de 
verklaring van een persoon die als bedreigde getuige is aangemerkt, kan alleen 
meewerken tot het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, 
indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a.  hij is als zodanig door de rechter-commissaris verhoord op de wijze voorzien in de 
artikelen 226c tot en met 226f, en 

b.  het ten laste gelegde feit, voor zover bewezen, betreft een misdrijf als omschreven 
in artikel 67, eerste lid, en levert gezien zijn aard, het georganiseerd verband 
waarin het is begaan, of de samenhang met andere door de verdachte begane 
misdrijven, een ernstige inbreuk op de rechtsorde op. 

3. Een schriftelijk bescheid houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet 
blijkt, kan, buiten het geval omschreven in het tweede lid, alleen meewerken tot het 
bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, indien ten minste aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 

a. de bewezenverklaring vindt in belangrijke mate steun in andersoortig 
bewijsmateriaal, en 

b. door of namens de verdachte is niet op enig moment in het geding de wens te 
kennen gegeven om de in de aanhef bedoelde persoon te ondervragen of te doen 
ondervragen. 



4.  Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door de rechter 
niet uitsluitend worden aangenomen op grond van verklaringen van getuigen met wie 
op grond van artikel 226h, derde lid, of 226k een afspraak is gemaakt.  
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