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GERECHTSHOF TE ARNHEM

meetvoud ge kêrnQr vooT straÍzêken

ARREST

gewezen op het hoger beroep, ngeste d tegen het vonnis vên de politierechter in de
aTTondrssementsrechtbank te Z!,'ol e van 22 septernber 1997 in de straÍzaal tegen

JOSEPH ZANDER,
geboren te Beek op T 1 november 1952,
wonende te Deventer, Schoutenweg 4l.

Het hoqer beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep lngesteld.

Onderzoek vên de zêak

Dit êrrest ls gewezen naaT aanleidlng van het onderzoek op de terechtzittlng van het hof
van 27 novernber T 998 en, overeenkomst g het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek
van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzittlng in eerste aanleg.
Het hof heeÍt kennisgenomen van de vorderlng van de procureur-generaal (zre voor de
Inhoud van de vorderlng bijlêge l), na voorlezlng aan het hoí overge egd, en van hergeen
dcor de verdachte naar voíen ls gebracht.

Het vonnls waêrvan beroeD

Het hof veren gt zlch niet met het vonnls, waarvan beroep, vooTzover aên het ooídee
van het hof onderworpen, zodat dlt vonnis in zoverre behoort te worden vern etigd en n
zoveTTe opn euw moet wo-rden rechtgedaan.

De telasteleqqing

Aan verdachte ls teLastege egd da i:

lzie voor dc nhoud van Ce dagvaarding bijlage ll)

Indlen ln de telaste egglng taal- en/oÍ schrlfÍouten vooíl,omen zJn deze verbeterd. Dê
veídachte s daardoor niet geschêad ln de verdediglng.
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Vrlisoraak

Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting n et cloor de inhoud van wettige
bew jsm ddelen de overtuiging bekomen, clat verclachte het onder 2 telastegelegde heeftbegêan, zodat verdêchte daarvên behoort te worden vrilgesproken.

Overweqinq ten aanzien van het horen van qetuiqen

Door verdachte is ter terechtzitting verzocht de behande ing van de zaak aan te willen
noL-rden teneinde tegen een nadeÍe terechtzjtting een aantal getuigen te horen,

Het hoÍ za dit verzoek tot het hoÍen van getuigen aí,rjjzen. Het hoÍ êcht her noren van
die getuigen niet noodzekelljk in het belêng van de ,.,erdachte nu h j, zoals h ervoor
overwogen, terzake van het onder 2 telêstegelegde Íelt zal worden vrjgesproken.

BÊS L]S S ]N G

Het hoí:

Wijst af het verzoek tot horen van getuigen.

Vernietigt het vonn s, vooízover aan het oordeel van het hof oncleruiorpen, en doet ln
zoverre opnieuw recht:

Verklaaít niet bewezen, dat verdachte het onder 2 telastegelegde heeít begaan en
spreekt verdachte daaruên vrij.
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A dus gewezen ter raadkamer door
mr Buyne, voorzitter,
mrs Sinra en Vegter, raadshèren,
In tegenwoordrgheid van mr Mêes, griffier,
en op 1 I deceÍnber 1998 ter openbare terechtzltting

2i aa21la 91

u tgesproken.
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