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Platform Modernisering Strafvordering

De positie van ouders in het nieuwe Wetboek van
Strafvordering vanuit Europese wetgeving bezien
N.U. van Capelleveen

1 Inleiding

Met de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt ook het
jeugdstrafprocesrecht op de schop genomen. Bijzondere bepalingen voor jeugdigen
zullen voortaan te vinden zijn in Boek 6 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering. Een wetsvoorstel tot vaststelling van dit boek (hierna: het
conceptwetsvoorstel) is in december 2017 afgerond en bevond zich onlangs in de
consultatiefase. Inmiddels hebben verschillende partijen een advies uitgebracht
met betrekking tot het conceptwetsvoorstel, waaronder de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), de Raad voor de rechtspraak en
Defence for Children. Met inachtneming van deze adviezen bereidt de wetgever zich
momenteel voor op de volgende stap: de aanbieding van het conceptwetsvoorstel
aan de Raad van State.
In het conceptwetsvoorstel wordt de positie van ouders  in het jeugdstrafproces
uitvoerig geregeld. Gegroeide praktijken worden, mede met het oog op de
rechtsgelijkheid, gecodificeerd.  De wetgever kent aan de ouder een centrale rol
toe.  Het conceptwetsvoorstel bevat zelfs een speciale afdeling toegespitst op de
bevoegdheden van ouders, te weten afdeling 6.1.1.1. Deze wettelijke versteviging
van de positie van ouders is positief ontvangen, zo blijkt uit de adviezen van de
geconsulteerde organisaties. De RSJ bijvoorbeeld benadrukt dat de versterking van
de rol van ouders kan bijdragen aan de pedagogische doelstellingen van het
jeugdstrafrecht en de bescherming van jeugdigen.
Hoewel het conceptwetsvoorstel veel aandacht aan de positie van ouders schenkt,
wordt hierbij geen rekening gehouden met Richtlijn (EU) 2016/800 betreffende
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een
strafprocedure (hierna: de richtlijn),  terwijl omzetting van de richtlijn uiterlijk in
juni 2019 moet hebben plaatsgevonden.  De wetgever heeft aangegeven dat de
richtlijn met een afzonderlijk wetsvoorstel wordt geïmplementeerd  en dat dit
implementatievoorstel voor het onderhavige conceptwetsvoorstel waarschijnlijk
slechts beperkte gevolgen heeft.  Defence for Children geeft daarentegen in haar
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advies betreffende het conceptwetsvoorstel aan dat alleen al het feit dat de richtlijn
niet is verwerkt, maakt dat het conceptwetsvoorstel niet volledig is en niet aan
internationale verplichtingen voldoet.  Ook de Nederlandse Orde van Advocaten
en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak uiten zich negatief over het feit dat
de richtlijn niet is verwerkt in het conceptwetsvoorstel.  Het is dus nog maar de
vraag hoe het conceptwetsvoorstel zich verhoudt tot de richtlijn. In dit artikel wordt
daarom gekeken in hoeverre de positie van ouders in het conceptwetsvoorstel in
overeenstemming is met de Europese richtlijn. Daartoe zullen eerst de achtergrond
en de inhoud van de richtlijn worden geschetst (par. 2). Aan de hand daarvan wordt
vervolgens ingegaan op de inhoud van het conceptwetsvoorstel in relatie tot de
positie van ouders. Hierbij zullen drie onderwerpen worden geanalyseerd, te weten
het informeren van ouders (par. 3), het verlenen van verhoorbijstand door ouders
(par. 4) en de positie van ouders omtrent de terechtzitting (par. 5). In de conclusie
zal duidelijk worden of de positie van ouders (op deze drie gebieden) al dan niet in
overeenstemming is met de richtlijn (par. 6).

2 Richtlijn (EU) 2016/800

Om te verzekeren dat jeugdigen die verdachte of beklaagde zijn in een
strafprocedure, de procedure kunnen begrijpen en hun recht op een eerlijk proces
kunnen uitoefenen is op 11 mei 2016 de Europese richtlijn betreffende procedurele
waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
vastgesteld.  De richtlijn vormt een onderdeel van de in 2009 door de Europese
Raad goedgekeurde routekaart ter versterking van de procedurele rechten van
verdachten of beklaagden in strafprocedures.  Doel van de routekaart is het
vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen voor strafprocedures.
Hierdoor zou de bescherming van het recht op een eerlijk proces in de lidstaten
worden bevorderd en wordt bijgedragen aan de wederzijdse erkenning van
beslissingen in strafzaken. Om dit te bereiken heeft de Europese Unie maatregelen
genomen in de vorm van een aantal richtlijnen. De richtlijn die in dit artikel
centraal staat, is voorafgegaan door vier andere richtlijnen inzake procedurele
rechten in strafzaken.  Deze vijfde richtlijn geeft uitdrukking aan het in de
routekaart vastgelegde voornemen om, met het oog op een eerlijk verloop van de
strafprocedure, speciale aandacht te besteden aan verdachten of beklaagden die de
inhoud of de betekenis van het proces mogelijk niet begrijpen, bijvoorbeeld als
gevolg van leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand.

De richtlijn voorziet daarom in bepaalde waarborgen voor jeugdigen tijdens het
strafproces, zoals het audiovisueel opnemen van verhoren. Daarnaast kent de
richtlijn bepaalde rechten aan jeugdigen toe, waaronder het recht op informatie, het
recht op rechtsbijstand en het recht op een individuele beoordeling. Deze rechten
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bevatten nadere, aanvullende, waarborgen ten opzichte van andere internationale
normen.  Een aantal van de in de richtlijn opgenomen rechten heeft betrekking op
de bescherming die in de strafprocedure wordt geboden door de persoon die het
ouderlijk gezag over de jeugdige uitoefent (hierna: ouder). Deze bescherming wordt
in de richtlijn vormgegeven door middel van een aantal als rechten geformuleerde
waarborgen en waarborgen die meer zien op de praktische invulling van de rechten
van jeugdigen.
Onder deze laatste groep valt artikel 5 van de richtlijn dat ziet op het recht van de
jeugdige om de ouder te laten informeren. Dit recht van de jeugdige wordt ingevuld
in artikel 5 waarin wordt voorschreven dat, gelet op de specifieke behoeften en
kwetsbaarheden van jeugdigen, ouders geïnformeerd dienen te worden over de
toepasselijke procedurele rechten van de jeugdige, zoals het recht op
rechtsbijstand.  Door ouders spoedig en zo gedetailleerd mogelijk te informeren
worden een eerlijk verloop van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van
de rechten van de jeugdige beschermd.  Slechts in bepaalde omstandigheden
wordt er daarom, volgens de richtlijn, geen informatie aan ouders verstrekt. Een
andere door de jeugdige aangewezen en door de bevoegde autoriteit geschikt
bevonden volwassene wordt dan geïnformeerd. Dit is het geval als
informatieverstrekking aan ouders in strijd is met de belangen van de jeugdige,
ouders niet worden bereikt nadat redelijkerwijs te verwachten inspanningen zijn
verricht of wanneer informatieverstrekking aan ouders de strafprocedure ernstig in
gevaar brengt.
Ook wordt in de richtlijn de aanwezigheid van ouders tijdens de verschillende fasen
van de strafprocedure van belang geacht. In tegenstelling tot artikel 5, dat een meer
praktische invulling kent, wordt deze waarborg in de richtlijn geformuleerd als
recht van de jeugdige. Artikel 15 van de richtlijn bepaalt dat jeugdigen het recht
hebben om te worden vergezeld door de ouder (of een andere geschikt bevonden
volwassene) tijdens de terechtzitting en tijdens andere fasen van de procedure.
Dit laatste betreft het politieverhoor en andere momenten in het vooronderzoek
waarbij de jeugdige aanwezig is en als verdachte wordt aangemerkt.  Hierbij geldt
dat ouders alleen aanwezig mogen zijn indien dit in het belang van de jeugdige is en
hun aanwezigheid de strafprocedure niet schaadt. Van het recht van de jeugdige om
tijdens de terechtzitting te worden vergezeld door zijn ouders kan beperkter worden
afgeweken. Lidstaten dienen praktische regelingen te treffen om ervoor te zorgen
dat jeugdigen hun recht op de aanwezigheid van ouders tijdens de terechtzitting
kunnen uitoefenen, rekening houdend met de situatie dat ouders niet verschijnen.
Slechts in drie situaties kan worden afgezien van de aanwezigheid van ouders op de
terechtzitting en heeft de jeugdige het recht op de aanwezigheid van een andere
volwassene. Dit is het geval wanneer de aanwezigheid van de ouder in strijd is met
het belang van de jeugdige, wanneer geen ouder wordt bereikt en de redelijkerwijs
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te verwachten inspanningen zijn verricht, of wanneer de aanwezigheid van de ouder
de strafprocedure ernstig in gevaar brengt. Daarnaast geldt zowel bij de
aanwezigheid van ouders tijdens het vooronderzoek als tijdens de terechtzitting dat
– nu artikel 15 geformuleerd is als een recht van de jeugdige – de jeugdige ook kan
besluiten geen gebruik te maken van zijn recht op de aanwezigheid van ouders.
Het verschaffen van bepaalde informatie aan ouders, hun bijstand tijdens verhoren
en hun aanwezigheid op de terechtzitting dragen zodoende, vanuit de gedachte van
de richtlijn, bij aan het waarborgen van het recht van de jeugdige op een eerlijk
proces. Bovenstaande rechten vormen daarmee voor jeugdigen belangrijke
waarborgen. In de volgende paragrafen zal worden gekeken of en in hoeverre deze
rechten terug zijn te vinden in de voorgestelde bepalingen in het
conceptwetsvoorstel.

3 Het informeren van ouders

Volgens het huidige artikel 488b Sv worden ouders geïnformeerd wanneer een
jeugdige verdachte wordt opgehouden voor onderzoek. Aangezien over jeugdigen in
beginsel gezag wordt uitgeoefend, is het begrijpelijk dat ouders op de hoogte
worden gesteld van justitiële activiteiten waarbij de jeugdige is betrokken.  In dit
licht bepaalt het huidige artikel 504 Sv dat alle schriftelijke mededelingen aan de
jeugdige tevens ter kennis worden gebracht van zijn ouders of voogd.
De strekking van het huidige artikel 488b Sv wordt in het conceptwetsvoorstel
overgenomen. In het conceptwetsvoorstel is bepaald dat de (hulp)officier van
justitie die bij de voorgeleiding beveelt dat de verdachte wordt opgehouden voor
onderzoek, de ouder over deze vrijheidsbeneming en de redenen hiervoor
informeert.  Ook na de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden
ouders zodoende op de hoogte gebracht van de vrijheidsbeneming van hun kind.
Opvallend is echter dat het huidige artikel 504 Sv, of een soortgelijke bepaling, niet
in het conceptwetsvoorstel is terug te vinden. Dit betekent dat ouders niet langer de
schriftelijke mededelingen die aan de jeugdige worden gestuurd, zullen ontvangen.
De Raad voor de rechtspraak en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak wijzen
in hun adviezen met betrekking tot het conceptwetsvoorstel op het (ten onrechte)
ontbreken van artikel 504 Sv en de onduidelijkheid die nu bestaat over de vraag hoe
dit artikel terugkeert in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In de adviezen
wordt de wetgever dan ook gevraagd meer aandacht te besteden aan deze
onduidelijkheid.

Zoals eerder duidelijk werd, is ook in de richtlijn opgenomen dat ouders
geïnformeerd moeten worden. Het informeren van ouders draagt bij aan een eerlijk
verloop van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de
jeugdige. In dit licht bestrijkt artikel 5 van de richtlijn een breder gebied dan het
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informeren van de ouder over enkel de vrijheidsbeneming: ouders moeten worden
geïnformeerd over de toepasselijke procedurele rechten. Het voorgestelde artikel
6.1.1.3.1.1, noch een ander artikel uit het conceptwetsvoorstel dekt deze lading,
temeer nu artikel 504 Sv niet in het conceptwetsvoorstel wordt overgenomen.
Daarnaast beschermt de voorgestelde regeling in het conceptwetsvoorstel niet elke
jeugdige verdachte, maar alleen de aangehouden verdachte die wordt opgehouden
voor onderzoek. Het in de richtlijn opgenomen recht van de jeugdige om de ouder te
laten informeren heeft daarentegen in beginsel betrekking op zowel de
aangehouden als de ontboden verdachte.  Ook ouders van jeugdigen die
verdachten zijn, maar niet zijn aangehouden, moeten worden geïnformeerd.

Naast het feit dat de voorgestelde regeling in het conceptwetsvoorstel de lading van
de richtlijn niet volledig dekt, is er nog een andere reden waarom het
conceptwetsvoorstel de jeugdige mogelijk te weinig bescherming biedt. In de
richtlijn is namelijk bepaald dat een andere door de jeugdige aangestelde
volwassene wordt geïnformeerd indien informatie niet aan ouders wordt verstrekt.
Om verschillende redenen kan het voorkomen dat jeugdigen hun ouders willen
laten informeren, maar dat ouders niet worden bereikt. Deze redenen kunnen liggen
in onmacht van ouders en voortkomen uit bijvoorbeeld een taalbarrière, een licht
verstandelijke beperking of het feit dat ouders zelf gedetineerd zijn. In deze
gevallen kunnen jeugdigen geen gebruik maken van het in de richtlijn opgenomen
recht om informatie aan ouders te laten verstrekken en kunnen zij door middel van
een andere volwassene de uitoefening van hun rechten uit de richtlijn waarborgen.
In het huidige Wetboek van Strafvordering worden alleen ouders of voogden
geïnformeerd over de vrijheidsbeneming van de jeugdige en niet een door de
jeugdige aangewezen derde.  Of hier met de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering verandering in komt, wordt door de wetgever in het midden gelaten.
De memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel zegt niets over deze
situatie. De tekst van het conceptwetsvoorstel doet daarentegen vermoeden dat de
jeugdige verdachte naast ouders ook een derde kan laten informeren. Het algemene
artikel dat bepaalt dat de verdachte een persoon kan aanduiden aan wie wordt
verteld dat de verdachte van zijn vrijheid is beroofd,  wordt namelijk niet
uitgesloten in de specifieke bepalingen voor jeugdigen in tegenstelling tot de
regeling in het huidige Wetboek van Strafvordering.
Vanuit de richtlijn beschouwd zou het een positieve verandering zijn als jeugdigen
na de modernisering van het Wetboek van Strafvordering de mogelijkheid krijgen
om behalve ouders ook derden te laten informeren. De wetgever zou daarom
expliciet in het nieuwe Wetboek van Strafvordering moeten opnemen dat jeugdigen
deze mogelijkheid hebben of zou dit ten minste in de bijbehorende memorie van
toelichting moeten verduidelijken. De mogelijkheid om ook derden te laten
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informeren mag er echter niet toe leiden dat minder moeite wordt gedaan om
ouders te bereiken en zij hierdoor buiten spel worden gezet. Dit geldt met name
voor ouders die, zoals hiervoor al duidelijk werd, vanwege onvermogen niet direct in
staat zijn om uitvoering te geven aan hun rol in het strafproces. In die gevallen zijn
bepaalde (extra) inspanningen van de autoriteiten nodig. Dit is ook in
overeenstemming met de systematiek van de richtlijn, waarin derden pas worden
geïnformeerd als ouders niet worden bereikt nadat redelijkerwijs te verwachten
inspanningen zijn verricht.

4 Verhoorbijstand door ouders

Het recht op verhoorbijstand kent een onstuimige geschiedenis en is vaker uitvoerig
behandeld. Sinds de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM) in de zaken Salduz/Turkije en Panovits/Cyprus wordt erkend dat jeugdigen
recht hebben op juridische of andere bijstand tijdens het politieverhoor. Waar het
EHRM in het Salduz-arrest het fundamentele belang benadrukte van het verlenen
van toegang tot een advocaat wanneer de verdachte minderjarig is (en wel reeds bij
het eerste politieverhoor),  oordeelde het EHRM twee weken later in de zaak
Panovits/Cyprus dat jeugdigen gezien hun capaciteiten en kwetsbaarheid gedurende
het politieverhoor recht hebben op juridische of andere bijstand, waaronder ook de
bijstand van ouders kan worden verstaan. Deze bijstand stelt jeugdigen in staat
effectief deel te nemen aan de strafrechtelijke procedure en vormt daarmee een
belangrijk onderdeel van het recht op een eerlijk proces.  Ook het VN-
Kinderrechtencomité acht het van belang dat jeugdigen de aanwezigheid van
ouders tijdens het verhoor kunnen verzoeken, gezien de psychologische en
emotionele steun die ouders bieden.
Door de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt de mogelijkheid
voor ouders om verhoorbijstand te verlenen voor het eerst in de Nederlandse wet
opgenomen.  In het conceptwetsvoorstel is bepaald dat degene die de verdachte
verhoort, toegang tot het verhoor verleent aan de ouder of een ander
vertrouwenspersoon.  Dit betreft zowel het politieverhoor als andere soorten
verhoren tijdens het strafproces, zoals het verhoor door de rechter-commissaris en
de raadkamer of het verhoor bij de officier van justitie omtrent de
strafbeschikking.  Om de toegang van ouders tot deze verhoren te realiseren,
zullen door ouders inspanningen moeten worden verricht: ouders moeten zich
beschikbaar houden en voldoen in het gunstigste geval ook aan de oproeping om
het verhoor bij te wonen.
Op grond van het conceptwetsvoorstel worden ouders tijdens het verhoor in de
gelegenheid gesteld het woord te voeren. Dit is een verandering ten opzichte van de
huidige regeling: thans mogen ouders die aanwezig zijn bij het verhoor geen
contact met de verdachte maken, het verhoor niet onderbreken of dit op een andere
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wijze verstoren.  Vanuit de politie is de zorg geuit dat deze nieuwe regeling ertoe
zal leiden dat politieverhoren langer duren en dat mogelijk bij de jeugdige
verwarring ontstaat ten aanzien van de rol van de ouders in relatie tot die van de
raadsman tijdens het verhoor.  De memorie van toelichting bij het
conceptwetsvoorstel zegt niets over dit risico van verwarring en bevat maar weinig
concrete informatie over de afbakening van de positie van ouders ten opzichte van
die van de raadsman tijdens het verhoor. Er wordt slechts aangegeven dat de
raadsman een belangrijke rol heeft wat betreft de verwezenlijking van de
verdedigingsrechten van de jeugdige en dat ouders de jeugdige emotionele
ondersteuning bieden. Daarnaast kunnen ouders de jeugdige van uitleg voorzien, in
aanvulling op de uitleg van de raadsman.
Toegang van ouders tot het verhoor kan volgens het conceptwetsvoorstel slechts
worden geweigerd op grond van het belang van het onderzoek of het belang van de
jeugdige.  Weigering op grond van het belang van het onderzoek kan voorkomen
als de bereidheid van de jeugdige om te verklaren vervalt door de aanwezigheid van
de ouder of wanneer de ouder zelf is betrokken bij het strafbare feit. Het belang van
de jeugdige kan zich verzetten tegen het verlenen van toegang indien
vrijheidsbeneming langer duurt als de komst van een ouder wordt afgewacht of als
de jeugdige niet wil worden bijgestaan.  Deze twee weigeringsgronden zijn door de
politie goed ontvangen.  Zo wordt het positief geacht dat op grond van het belang
van de jeugdige afgezien kan worden van het onverkort vasthouden aan het
verlenen van toegang van ouders tot het verhoor, aangezien de politiepraktijk
menigmaal wordt geconfronteerd met ouders die niet komen opdagen.  Zoals
eerder aan bod kwam, geldt echter voor bepaalde (groepen) ouders dat zij niet uit
onwil verzuimen om bij het verhoor aanwezig te zijn, maar uit onmacht. In die
gevallen dient de nodige moeite te worden gedaan om ervoor te zorgen dat deze
ouders hun kind bij het verhoor kunnen ondersteunen. Vermeden moet worden dat
het niet-verschijnen van ouders te snel wordt bestempeld als onwil en dat het
verhoor, op grond van het belang van de jeugdige, plaatsvindt zonder de bijstand
van ouders.

De bepaling in het conceptwetsvoorstel over de verhoorbijstand lijkt in
overeenstemming te zijn met de richtlijn. Opvallend is echter dat de richtlijn
spreekt van het recht van de jeugdige om te worden vergezeld door de ouder; voor
een juiste implementatie van de richtlijn zal dit uitgangspunt dan ook in het
Wetboek van Strafvordering tot uitdrukking moeten komen.  De memorie van
toelichting bij het conceptwetsvoorstel erkent dit uitgangspunt. Volgens de
wetgever betreft de bijstand van een ouder tijdens het verhoor een recht van de
jeugdige en betekent dit concreet dat op aangeven van de jeugdige van
verhoorbijstand kan worden afgezien.
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Echter, dit uitgangspunt blijkt niet uit de tekst van het conceptwetsvoorstel. Artikel
6.1.1.1.5 is immers niet geformuleerd als een recht van de jeugdige. Dit kan invloed
hebben op de toepassing van het artikel in de praktijk. Voor de vraag of ouders
verhoorbijstand mogen verlenen, is de jeugdige in de voorgestelde regeling
namelijk afhankelijk van de verhorende autoriteit. Hij bepaalt of toegang tot het
verhoor wordt verleend of dat zich een weigeringsgrond voordoet. De wetgever
spreekt in de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel zelfs van een
discretionaire bevoegdheid van de verhorende autoriteit.  Dit brengt mee dat de
jeugdige niet zonder meer afstand van de verhoorbijstand van ouders kan doen.
Immers, als de jeugdige aangeeft geen bijstand te wensen, heeft de verhorende
autoriteit de ruimte hieraan voorbij te gaan als hij dit niet in het belang van de
jeugdige acht. Alleen het belang van de jeugdige is een reden voor het weigeren van
verhoorbijstand, niet de wil van de jeugdige. Weliswaar kán, zoals de wetgever heeft
aangegeven, het feit dat de jeugdige niet wil worden bijgestaan, meebrengen dat de
verhorende autoriteit oordeelt dat het belang van de jeugdige zich tegen de
aanwezigheid van ouders bij het verhoor verzet, maar dit hoeft niet per definitie het
geval te zijn. Het conceptwetsvoorstel maakt derhalve onvoldoende duidelijk dat
verhoorbijstand van ouders een recht is van de jeugdige en dat het altijd mogelijk
moet zijn afstand van dit recht te doen. Dit betekent ook dat ouders geen
zelfstandig recht hebben om bij het verhoor aanwezig te zijn.  Uit de formulering
van het conceptwetsvoorstel blijkt daarentegen niet dat het de jeugdige is die recht
heeft op de aanwezigheid van een ouder, niet de ouder die het recht heeft aanwezig
te zijn.

5 Het bijwonen van de terechtzitting

Sinds 1 januari 2011 zijn ouders van jeugdige verdachten verplicht de strafzitting
tegen hun kind bij te wonen.  Deze verschijningsplicht wordt met de
modernisering van het Wetboek van Strafvordering gehandhaafd. In het
conceptwetsvoorstel is bepaald dat de ouder wordt opgeroepen voor het bijwonen
van de terechtzitting. Indien een ouder niet verschijnt, kan de rechter de zaak
aanhouden en de oproeping van de ouder bevelen en hierbij een bevel tot
medebrenging verlenen.
Ouders blijven hiermee ook na de modernisering van het Wetboek van
Strafvordering verplicht op de terechtzitting te verschijnen, maar de rol die zij daar
vervullen, verandert. Waar ouders volgens het huidige Wetboek van Strafvordering
op de zitting slechts in de gelegenheid worden gesteld in te brengen wat tot
verdediging kan dienen, krijgen zij in het conceptwetsvoorstel een algemenere rol
toebedeeld en wordt de ouder de gelegenheid geboden ‘het woord te voeren en
vragen te stellen aan verschenen getuigen en deskundigen’.  Volgens de wetgever
is de rol van ouders in de bestaande situatie namelijk niet volledig bepaald; de rol
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die ouders hebben, is ruimer dan alleen een verdedigende. Ouders bieden volgens
de memorie van toelichting bij het conceptwetsvoorstel ook (emotionele)
ondersteuning. Jeugdigen hebben op de terechtzitting mogelijk de behoefte op de
ouder terug te vallen voor uitleg. Daarnaast is de ouder volgens deze toelichting een
informatiebron over de jeugdige. Het horen van de ouder geeft onder andere
indicaties of de ontwikkeling van de jeugdige leeftijdsadequaat is en of er mogelijk
sprake is van een stoornis. Ten slotte komt in de memorie van toelichting bij het
conceptwetsvoorstel tot uitdrukking dat de ouder een rol heeft met betrekking tot
de op te leggen sanctie. In het kader van de besluitvorming kan het volgens de
wetgever voor rechters van belang zijn inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheid van
ouders om ondersteunend te zijn bij de tenuitvoerlegging van de beslissing.
Ondanks deze vrij uitgebreide toelichting van de wetgever op de verschillende
functies van ouders ter terechtzitting signaleren Defence for Children en de RSJ
enkele onduidelijkheden omtrent de rollen die ouders volgens de wetgever
vervullen. Zij vragen zich bijvoorbeeld af hoe de rol van de ouder als informatiebron
zich verhoudt tot het verschoningsrecht en hoe groot de positie van ouders is bij
een zwijgende of ontkennende verdachte.

In de richtlijn blijft de functie van ouders ter terechtzitting in het midden en wordt
volstaan met een bepaling waarin het belang van de aanwezigheid van ouders
tijdens de terechtzitting tot uitdrukking wordt gebracht. Ook hier valt op dat de
richtlijn de verschijning van ouders als een recht van de jeugdige formuleert, terwijl
het conceptwetsvoorstel een verschijningsplicht kent. De vraag kan worden gesteld
of deze plicht voldoet als een adequate weergave van de richtlijn.  Het
conceptwetsvoorstel brengt immers mee dat ouders verplicht aanwezig zijn bij de
zitting, ook als zij dit niet willen en de jeugdige geen behoefte heeft aan
ondersteuning. Wordt een ouder toch gedwongen te verschijnen, eventueel via een
bevel medebrenging, dan kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de ouder-
kindrelatie en zullen ouders waarschijnlijk niet meewerken tijdens de zitting. Dit
levert een slecht voorbeeld voor de jeugdige op. Bovendien zorgt een eventuele
aanhouding van de zaak voor vertraging, terwijl juist bij jeugdigen snelheid is
geboden.  Wordt de verschijning van ouders vormgegeven door middel van een
recht van de jeugdige, dan kan van begin af aan duidelijk zijn dat de jeugdige geen
behoefte heeft aan ondersteuning van ouders en worden bovenstaande problemen
voorkomen. Hoewel in het conceptwetsvoorstel aan dit probleem wordt
tegemoetgekomen doordat in het belang van de jeugdige van aanhouding van de
zaak kan worden afgezien, betekent dit niet dat onverkort naar de wens van de
jeugdige wordt geluisterd.  Beslissend blijft wat de rechter in het belang van de
jeugdige acht. Bij deze afweging spelen, behalve de mening van de jeugdige, ook de
verschillende functies van ouders op de zitting een rol.
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Heeft een jeugdige wel behoefte aan ondersteuning van ouders op de terechtzitting,
maar verschijnen ouders niet, dan wordt het de rechter in het conceptwetsvoorstel
daarnaast makkelijker gemaakt de zaak niet aan te houden. In de huidige regeling is
aanhouding van de zaak de norm en wijkt de rechter slechts op limitatief
opgesomde gronden hiervan af.  ‘Aanhouding, tenzij’ is het uitgangspunt.
Blijkens de formulering van de voorgestelde regeling (‘kan de rechter de
aanhouding van de zaak (…) bevelen’) wijkt het conceptwetsvoorstel van dit
uitgangspunt af en krijgt de rechter meer vrijheid om van aanhouding af te zien.
Deze verandering van het imperatieve voorschrift tot aanhouding van de zaak als
ouders niet verschijnen in de huidige regeling naar de meer open geformuleerde
discretionaire bevoegdheid in het conceptwetsvoorstel heeft verschillende reacties
opgeroepen. Enerzijds wordt de verandering door de Raad voor de rechtspraak
positief ontvangen, omdat de nieuwe formulering het mogelijk maakt maatwerk te
leveren. Daarbij wordt opgemerkt dat de bepaling geen inbreuk mag maken op de
mogelijkheden van ouders om hun kind op de zitting te verdedigen en te
ondersteunen. Dit brengt mee dat meer betekenis toekomt aan een juiste oproeping
van ouders.  Anderzijds pleit de RSJ voor aanpassing van de voorgestelde regeling,
in die zin dat in ieder geval een van de ouders bij de terechtzitting aanwezig is,
tenzij het belang van de jeugdige door de aanwezigheid wordt geschaad. De RSJ
verwijst hierbij naar de rol van ouders als informatiebron over de jeugdige en het
feit dat de aanwezigheid van ouders bij de berechting kan helpen bij de uitvoering
van de sanctie.  Bezien vanuit de richtlijn en het daarin opgenomen recht van de
jeugdige om ouders aanwezig te laten zijn op de zitting, kan de voorgestelde
vergrote vrijheid van de rechter om van aanhouding van de zaak af te zien in ieder
geval worden gezien als een achteruitgang. Dat aanhouding van de zaak en
verplichte aanwezigheid van ouders ook nadelen met zich kan brengen zoals
beschreven, doet aan dit recht van de jeugdige in beginsel niets af.
Wordt van aanhouding van de zaak afgezien en zijn ouders daardoor niet aanwezig
tijdens de terechtzitting, dan bevat het conceptwetsvoorstel daarnaast geen
bepaling die jeugdigen de mogelijkheid geeft om een andere volwassene mee te
nemen naar de zitting, terwijl de richtlijn deze mogelijkheid als een recht van de
jeugdige erkent. Zoals in paragraaf 3 beschreven, is het van belang dat, indien
ouders hiertoe niet in staat zijn, jeugdigen door middel van een andere volwassene
de uitoefening van hun rechten uit de richtlijn kunnen waarborgen.

6 Conclusie

Richtlijn (EU) 2016/800 kent aan jeugdigen bepaalde rechten toe die zien op de
bescherming die ouders in de strafprocedure bieden. Deze rechten zijn in de
bepalingen in het conceptwetsvoorstel niet altijd zonder meer terug te vinden. In
het conceptwetsvoorstel worden de waarborgen omtrent de positie van ouders
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namelijk niet opgenomen als rechten van jeugdigen, maar wordt met name
vastgelegd wat de gang van zaken is tijdens het strafproces en, ongeacht de vraag of
ouders dit kunnen waarmaken, welke rol ouders hierin spelen. Uit dit verschil in
formulering blijkt dat de Nederlandse wetgever een andere, meer pragmatische,
benadering heeft ten aanzien van het jeugdstrafprocesrecht dan de Europese
wetgever en het is de vraag of hiermee recht wordt gedaan aan de strekking van de
richtlijn. Daarnaast is gebleken dat de richtlijn jeugdigen op sommige onderdelen
meer bescherming biedt dan het conceptwetsvoorstel, zoals wat betreft het
informeren van ouders en de mogelijkheid voor de jeugdige om door middel van een
andere volwassene dan de ouder de uitoefening van de rechten uit de richtlijn te
waarborgen. Gezien de achtergrond van de richtlijn kan dit van invloed zijn op de
bescherming van het recht van de jeugdige op een eerlijk proces. Al met al is de
positie van ouders in het conceptwetsvoorstel niet zonder meer in
overeenstemming met de richtlijn. De richtlijn vraagt om aanpassingen van het
conceptwetsvoorstel en heeft, in tegenstelling tot wat de wetgever heeft
aangegeven, meer dan slechts beperkte gevolgen voor Boek 6 van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering.

Noten

1 In het onderhavige artikel wordt onder jeugdigen verstaan: personen tussen de
twaalf en achttien jaar. Dit neemt niet weg dat in het wetsvoorstel tot vaststelling
van Boek 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is bepaald dat ten aanzien
van verdachten die ten tijde van het strafbare feit de leeftijd van achttien, maar nog
niet die van drieëntwintig jaar hebben bereikt, toepassing kan worden gegeven aan
de bepalingen die gelden voor jeugdigen op grond van de persoonlijkheid van de
verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is begaan; zie art. 6.1.1.4.2.

2 Onder ouder wordt in het conceptwetsvoorstel verstaan: degene die over de
minderjarige gezag uitoefent als bedoeld in art. 1:245 Burgerlijk Wetboek; zie art.
6.1.1.1.1. De bepalingen die betrekking hebben op de ouder kunnen bovendien van
toepassing zijn op een persoon die de feitelijke opvoeding verzorgt van een
verdachte die meerderjarig is; zie art. 6.1.1.1.2. De bepalingen uit het
conceptwetsvoorstel richten zich in principe tot beide ouders, aangezien het gezag
in de regel bij twee ouders ligt; concept-memorie van toelichting bij
Vaststellingswet Boek 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (bijzondere
regelingen), p. 12 (hierna: concept-MvT Boek 6).

3 Concept-MvT Boek 6, p. 9.

4 Concept-MvT Boek 6, p. 10.
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5 Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,
Advies Conceptwetsvoorstellen Wetboek van Strafvordering Boek 3 t/m Boek 6, 2018
(online publiek), p. 9.

6 Concept-MvT Boek 6, p. 8.

7 Art. 24 lid 1 Richtlijn (EU) 2016/800.

8 Te weten het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de
Overleveringswet ter implementatie van de richtlijn 2016/800/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor
kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132). Zie
Kamerstukken II 2018/19, 35116, 2.

9 Concept-MvT Boek 6, p. 8-9.

10 Defence for Children, Advies Concept Wetsvoorstel Boek 6 Wetboek van
Strafvordering, 2018 (online publiek), p. 2.

11 Zie adviescommissie strafrecht van de Nederlandse orde van advocaten,
Consultatie wetsvoorstellen boeken 3 tot en met 6 Wetboek van Strafvordering, 2018
(online publiek), p. 60 en Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak, Advies over de conceptwetsvoorstellen boeken 3 tot en
met 6 van het Wetboek van Strafvordering, 2018 (online publiek), p. 31.

12 Zie par. 1 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800.

13 Resolutie van de Raad van 30 november 2009 over een routekaart ter versterking
van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in strafprocedures,
2009/C 295/01.

14 Te weten Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20
oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures;
Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012
betreffende het recht op informatie in strafprocedures; Richtlijn 2013/48/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op
toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten
brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten
te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming en Richtlijn (EU) 2016/343 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van
bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in
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strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn. Ook is er een zesde richtlijn
aangenomen: Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in
strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een
Europees aanhoudingsbevel.

15 Bijlage bij Resolutie van de Raad van 30 november 2009 over een routekaart ter
versterking van de procedurele rechten van verdachten en beklaagden in
strafprocedures, 2009/C 295/01, maatregel E.

16 Zie ook par. 18 en 25-26 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800.

17 M.A.H. Kempen & J. uit Beijerse, ‘De EU-Richtlijn procedurele waarborgen
minderjarige verdachten en het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht’, NtEr 2016/7, p.
234.

18 Zie par. 18 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800 en art. 5 lid 1 jo. art. 4 lid 1 sub a
onder ii Richtlijn (EU) 2016/800.

19 Par. 22 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800.

20 Zie lid 1 en lid 4.

21 Zie par. 59 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800 en Kempen & Uit Beijerse 2016, p.
236.

22 Par. 57 Preambule Richtlijn (EU) 2016/800.

23 M.J.M. Verpalen, ‘Commentaar op art. 504 Sv’, in: C.P.M. Cleiren, M.J.M. Verpalen
& J.H. Crijns (red.), Tekst en Commentaar Strafvordering (online, bijgewerkt 1 juli
2017).

24 Art. 6.1.1.3.1.1 lid 1.

25 Zie Raad voor de Rechtspraak, Advies inzake de wetsvoorstellen tot vaststelling van
de Boeken 3, 4, 5 en 6 van het Wetboek van Strafvordering (Modernisering Sv), 2018
(online publiek), p. 62 en Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak 2018, p. 31.

26 Zie art. 2 Richtlijn (EU) 2016/800 voor het toepassingsgebied van de richtlijn. In
het zesde lid van dit artikel is de clausule opgenomen dat de richtlijn voor bepaalde
lichte strafbare feiten alleen van toepassing is op de procedure bij de rechtbank. De
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richtlijn is in elk geval volledig van toepassing indien de jeugdige van zijn vrijheid is
ontnomen.

27 Zie ook Adviescommissie strafrecht van de Nederlandse orde van advocaten,
Wetgevingsadvies: voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en
de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn 2016/800/EU van het Europese
Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor
kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132), 2018
(online publiek), p. 2.

28 Zie art. 488b lid 1 Sv.

29 Art. 2.5.3.1.4 lid 1 Vaststellingswet Boek 2 van het nieuwe Wetboek van
Strafvordering (het opsporingsonderzoek).

30 Vergelijk art. 6.1.1.3.1.1 lid 1 Vaststellingswet Boek 6 van het nieuwe Wetboek
van Strafvordering (bijzondere regelingen) en art. 488b lid 1 Sv.

31 EHRM 27 november 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102
(Salduz/Turkije), r.o. 60.

32 EHRM 11 december 2008, ECLI:CE:ECHR:2008:1211JUD000426804
(Panovits/Cyprus). Zie ook T. Liefaard & Y.N. van den Brink, ‘Juveniles’ Right to
Counsel during Police Interrogations: An Interdisciplinary Analysis of a Youth-
Specific Approach, with a Particular Focus on the Netherlands’, Erasmus Law Review
2014, afl. 4, p. 208.

33 VN-Kinderrechtencomité, General Comment No. 10. Children’s rights in juvenile
justice, CRC/C/GC/10, 25 april 2007, par. 53 en 58.

34 Nu is dit geregeld in het OM-beleid per 1 maart 2017 inzake bijstand door
vertrouwenspersoon bij verhoor minderjarige en procedure bij afstand
verhoorbijstand door minderjarige, Stcrt. 2017, 12009.

35 Art. 6.1.1.1.5 lid 1.

36 Concept-MvT Boek 6, p. 9-10 en 12-13.

37 Concept-MvT Boek 6, p. 12.

38 OM-beleid per 1 maart 2017 inzake bijstand door vertrouwenspersoon bij
verhoor minderjarige en procedure bij afstand verhoorbijstand door minderjarige,
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Stcrt. 2017, 12009, p. 2.

39 Nationale politie, Advisering conceptwetsvoorstellen boeken 3 t/m 6 Wetboek van
Strafvordering, 2018 (online publiek), p. 37.

40 Concept-MvT Boek 6, p. 7 en 13.

41 Art. 6.1.1.1.5 lid 1 en art. 6.1.1.1.3 lid 2.

42 Concept-MvT Boek 6, p. 12-13.

43 Nationale politie 2018, p. 35-36.

44 Nationale politie 2018, p. 35.

45 Zie Kamerstukken II 2017/18, 28741, 35, p. 2-3.

46 Concept-MvT Boek 6, p. 9.

47 Concept-MvT Boek 6, p. 13. De RSJ stipt in haar advies met betrekking tot het
conceptwetsvoorstel aan dat lid 1 van art. 6.1.1.1.5 imperatief geformuleerd is,
terwijl de concept-MvT spreekt van een discretionaire bevoegdheid; Afdeling
advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2018, p.
19.

48 Liefaard & Van den Brink 2014, p. 218 en OM-beleid per 1 maart 2017 inzake
bijstand door vertrouwenspersoon bij verhoor minderjarige en procedure bij afstand
verhoorbijstand door minderjarige, Stcrt. 2017, 12009, p. 2.

49 Stb. 2010, 291 en Stb. 2010, 792.

50 Art. 6.1.1.3.3.4 lid 1 en art. 6.1.1.3.3.5.

51 Vergelijk art. 496 lid 2 Sv en art. 6.1.1.3.3.4 lid 2. Zie ook concept-MvT Boek 6, p.
10.

52 Concept-MvT Boek 6, p. 10-11.

53 Defence for Children 2018, p. 9 en Afdeling advisering van de Raad voor
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 2018, p. 9.

54 Zie Kempen & Uit Beijerse 2016, p. 236.
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55 I. Weijers, M. Bruning & G. de Jonge, ‘Ouders dwingen tot bijwonen
jeugdstrafzitting is slecht idee’, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2008/61, afl. 6.

56 Art. 6.1.1.1.3 lid 2.

57 Zie art. 496a lid 1 en 3 Sv. Lid 1 is dwingend geformuleerd en schrijft voor dat de
rechter de aanhouding ‘beveelt’.

58 K. Hepping, I. Weijers & S.E. Rap, ‘Aanwezigheid ouders bij de jeugdstrafzitting’,
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2011/50, afl. 5, onder Kritiek.

59 Art. 6.1.1.3.3.5 lid 1.

60 Raad voor de rechtspraak 2018, p. 111 en 116.

61 Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming 2018, p. 13-14.

62 Tenzij deze nadelen ertoe leiden dat geoordeeld moet worden dat de
aanwezigheid van ouders ter terechtzitting niet in het belang van de jeugdige is.

Trefwoorden: jeugdstrafprocesrecht, modernisering Wetboek van Strafvordering,
Richtlijn (EU) 2016/800, ouders, recht op een eerlijk proces
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Platform Modernisering Strafvordering

Een voorzet voor de modernisering van het
jeugdstrafprocesrecht in lijn met het IVRK en met oog
voor de knelpunten in de praktijk
Mr. dr. J. uit Beijerse en Mr. C.L. van der Vis

1 Inleiding

Deze zomer is het vijf jaar geleden dat minister Opstelten de aftrap gaf voor het
wetgevingstraject ‘Modernisering Wetboek van Strafvordering’. Hij vergeleek het
bestaande wetboek met een lappendeken waarin het verband soms ver te zoeken is.
Sinds de invoering in 1926 zouden er ruim driehonderd wijzigingen in zijn
aangebracht: honderd in de eerste ruim zestig jaar, honderd in nog geen twintig jaar
daarna en nog eens ruim honderd in de tien jaar tot het congres.  Een vergelijkbaar
patroon is te zien bij het jeugdstrafprocesrecht. Deze bepalingen zijn twee keer, in
1965 en 1995, herzien als onderdeel van een integrale herziening van het
jeugdstrafrecht met een gedegen voorbereiding door een daarvoor ingestelde
Staatscommissie.  De laatste tien jaar volgden de wijzigingen in het
jeugdstraf(proces)recht elkaar echter in hoog tempo op met steeds een andere
aanleiding waardoor er niet meer altijd zicht is op het verband daartussen. In 2008
werd als gevolg van het nieuw gevoerde beleid rond jeugdcriminaliteit  de Wet
gedragsbeïnvloeding jeugdigen ingevoerd met als doel de toepassing van
gedragsinterventies te stimuleren.  In 2011 kregen het slachtoffer en de
nabestaanden toegang tot de besloten terechtzitting en kwam er een
verschijningsplicht voor de ouders van de jeugdige verdachte met als doel de positie
van het slachtoffer te versterken.  In datzelfde jaar werd bij een andere wet de PIJ-
maatregel met een jaar voorwaardelijke beëindiging verlengd om daarmee te
voorzien in verplichte begeleiding van jongeren na detentie.  Eveneens
noemenswaardig is de Wet Adolescentenstrafrecht die in 2014 werd gepresenteerd
als de wet die het mogelijk maakt om een jeugdsanctie op te leggen aan 18- tot 23-
jarigen, maar tevens nog een reeks andere wijzigingen met zich meebracht die
vooral een verscherping van het jeugdstrafrecht tot doel leken te hebben: de
uitsluiting van de kale taakstraf bij bepaalde misdrijven, de mogelijkheid om ook bij
jeugdigen gebruik te maken van elektronisch toezicht, het schrappen van de al lang
bestaande mogelijkheid om de PIJ-maatregel als opvoedmaatregel op te leggen en

1

2

3

4

5

6

Dit artikel uit Platform Modernisering Strafvordering is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

21

http://www.moderniseringstrafvordering.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_kind=author&search_text=Beijerse&search_year=
http://www.moderniseringstrafvordering.nl/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_kind=author&search_text=Vis&search_year=


de invoering van de mogelijkheid tot omzetting van de PIJ-maatregel naar de tbs-
maatregel.  Daarnaast zijn er vele wijzigingen in de algemene regeling van het
strafprocesrecht voor volwassenen doorgevoerd die ook van toepassing zijn op
jeugdigen zonder dat de wetgever zich daar expliciet rekenschap van heeft gegeven.
Een voorbeeld daarvan vormt de DNA-wetgeving  die recent door het VN-
Mensenrechtencomité als strijdig met artikel 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) werd aangemerkt, omdat daarin te
weinig rekening is gehouden met de bijzondere positie van jeugdige verdachten en
veroordeelden.
Het is dan ook een wijze beslissing om het Wetboek van Strafvordering te
moderniseren en de uitgangspunten weer duidelijk voor het voetlicht te brengen in
een wetboek dat logisch en voor de burger inzichtelijk is ingedeeld. Het is ook toe te
juichen dat de minister in de Contourennota voorop stelt de modernisering van het
jeugdstrafprocesrecht conform de uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten
van het Kind (IVRK) voortvloeiende eisen vorm te willen geven, gericht op de in de
praktijk gesignaleerde knelpunten.  Er liggen nu echter twee
conceptwetsvoorstellen ter herziening van dezelfde jeugdtitel, die slechts
vierentwintig artikelen bevat. Naast het conceptwetsvoorstel met het oog op de
modernisering van het jeugdstrafprocesrecht in het nieuwe Boek 6,  is in januari
2019 tevens het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-Richtlijn betreffende
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een
strafprocedure (hierna: EU-Richtlijn)  ingediend. Gezien het doel van de
modernisering een enigszins ongelukkige situatie. Een apart implementatievoorstel
is nodig omdat de EU-richtlijn al in juni 2019 moet zijn geïmplementeerd en de
Nederlandse regering moet kunnen aantonen dat en hoe dat is gebeurd. In dat licht
is het te rechtvaardigen dat de aanpassingen in dit implementatievoorstel beperkt
zijn. De modernisering zelf kan dan echter wel, zoals ook was aangekondigd in de
Contourennota, breder worden ingestoken waarbij de nu in de wet opgenomen
bepalingen worden doorgelicht met het oog op het IVRK, maar ook met het oog op
de EU-Richtlijn.
Omdat dat in het voorliggende conceptwetsvoorstel voor het nieuwe Boek 6 nog
onvoldoende is gebeurd, willen we in deze bijdrage een voorzet doen om de
modernisering van het jeugdstrafprocesrecht nog meer in lijn te brengen met de uit
het IVRK voortvloeiende eisen en met oog voor de in de praktijk gesignaleerde
knelpunten, waarbij we ons tevens laten inspireren door de EU-Richtlijn. Daartoe
zal in de volgende paragraaf allereerst aandacht worden besteed aan de plaats van
het jeugdstrafprocesrecht in het voorgestelde wetboek (par. 2). Vervolgens zal een
aparte paragraaf worden gewijd aan de buitengerechtelijke afdoening door het
Openbaar Ministerie die in jeugdstrafzaken vanouds een bijzondere positie heeft en
de eisen die daaraan worden gesteld in het licht van het IVRK (par. 3). Daarna
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worden diverse knelpunten in de Nederlandse jeugdstrafprocespraktijk belicht die,
mede geïnspireerd door de in de EU-Richtlijn opgenomen procedurele waarborgen
voor jeugdige verdachten, nadere uitwerking verdienen in het voorliggende
wetsvoorstel (par. 4). In de laatste paragraaf zullen we de in deze bijdrage gedane
voorstellen voor de modernisering van het jeugdstrafprocesrecht kort samenvatten
(par. 5).

2 De plaats van het jeugdstrafprocesrecht in het wetboek

Het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht bestaat ruim een eeuw en kwam in de wet
met de invoering van de Strafrechtelijke Kinderwet in 1905.  Dat gebeurde doordat
verspreid over het wetboek veertien nieuwe artikelen werden ingelast en twintig
leden aan bestaande artikelen werden toegevoegd. De belangrijkste afwijkingen die
door de toenmalige minister van Justitie Cort van der Linden waren geformuleerd,
zijn opmerkelijk modern en bijna een eeuw later vrijwel allemaal opgenomen in het
IVRK en in de genoemde EU-richtlijn. Zo werd de jeugdige verdachte direct na het
eerste verhoor een advocaat toegevoegd die alle verhoren, ook die van getuigen, kon
bijwonen en tevens vrij toegang had tot de aangehouden jeugdige verdachte. Ook de
ouders of voogd hadden recht op vrije toegang en het recht om alle verhoren bij te
wonen. Tevens werd de mogelijkheid geboden om het bevel tot voorlopige
hechtenis ten uitvoer te laten leggen in de ouderlijke woning of de instelling waar
de jeugdige verbleef. Er werd standaard informatie ingewonnen over de persoonlijke
omstandigheden om een op de persoon van de jeugdige gerichte beslissing te
nemen. De jeugdstrafzitting was besloten met de mogelijkheid van bijzondere
toegang en de jeugdige was verplicht om te verschijnen. Tot slot had de rechter
diverse mogelijkheden om de vervolging onder voorwaarden te schorsen, waarbij
werd gedacht aan de situatie waarin een kinderbeschermingsmaatregel zinvoller
was dan een straf.
Dat er aparte regels zijn voor het jeugdstrafprocesrecht sluit aan bij artikel 40 lid 3
aanhef IVRK waarin staat dat verdragsstaten een apart jeugdstrafrecht tot stand
moeten brengen met speciale wetten en procedures. Het VN-Kinderrechtencomité,
dat de bepalingen nader heeft toegelicht in General Comment nr. 10, stelt het aan
de lidstaten zelf te willen overlaten hoe ze dat doen: in aparte hoofdstukken van het
algemene straf- en strafprocesrecht, een aparte wet of een apart jeugdwetboek.  In
het huidige Wetboek van Strafvordering, dat dateert van 1926, werden de in 1905
over het wetboek verspreide strafvorderlijke jeugdbepalingen bijeen geplaatst in het
Vierde Boek, getiteld ‘Enige rechtsplegingen van bijzondere aard’, onder titel II
‘Strafvordering in zaken betreffende jeugdige personen’. Het doel van het
bijeenbrengen van de bepalingen was om een beter overzicht te krijgen en de
betekenis van de afwijkingen beter te laten uitkomen.  Het nadeel daarvan is wel
dat de wetgever er daardoor niet altijd meer zichtbaar aan wordt herinnerd dat,
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tenzij in de jeugdtitel anders is bepaald, de overige bepalingen van het wetboek
onverkort van toepassing zijn op jeugdigen en zich daar dan ook niet altijd
rekenschap van geeft bij wetswijzigingen, zoals het in de inleiding aangehaalde
voorbeeld van de DNA-wetgeving. Om dat effect uit te sluiten zou een apart
wetboek voor jeugdigen in het leven moeten worden geroepen naar voorbeeld van
het Duitse Jugendgerichtsgesetz (JGG), waarvoor ook werd gepleit door de Raad
voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ),  maar dat lijkt in het kader
van het huidige traject Modernisering Strafvordering niet realistisch.
Tegenover het inrichten van een apart wetboek voor jeugdigen is het plaatsen van
de regeling van het strafprocesrecht voor zo’n belangrijke en grote categorie
verdachten in het ‘rariteiten’-Boek 6 echter wel het andere uiterste. In het
voorliggende voorstel is de jeugdtitel opnieuw opgenomen in het Boek waarin een
variëteit aan bijzondere regelingen is opgenomen en ditmaal is dat niet het Vierde
Boek, maar Boek 6. Het is het boek waarin de wraking en verschoning van rechters,
de ontnemingsmaatregel en het beklag tegen inbeslagneming is geregeld. Een
verbetering is wel dat titel 1.1 Jeugdigen en jongvolwassenen nu aan het begin van
Boek 6 is geplaatst onder een apart hoofdstuk 1 Voorzieningen vanwege de persoon
van de verdachte. De jeugdige verdachten staan daarin voorop, gevolgd door
verdachten met een psychische stoornis en andere bijzondere categorieën
verdachten zoals rechtspersonen, rechterlijke ambtenaren en personen als bedoeld
in artikel 76 Wet op de rechterlijke organisatie. Deze categorieën onderscheiden
zich weliswaar door de bijzondere persoon van de verdachte, maar de jeugdige
verdachten (en in die zin ook de psychisch gestoorde verdachten) onderscheiden
zich nu juist vanwege de bijzondere bescherming vanwege de persoon van de
verdachte. Er is alle reden om het jeugdstrafprocesrecht een prominentere plaats in
het wetboek te geven. Het gaat hier om een categorie verdachten die veel aandacht
heeft van de beleidsmakers en volgens de laatste cijfers gaat het ook om een relatief
grote groep verdachten. In 2017 waren 28.600 van de 245.000 geregistreerde
verdachten jonger dan achttien jaar.  Dat is dus twaalf procent voor een groep die
slechts zes levensjaren (twaalf tot achttien jaar) vertegenwoordigt. De doelgroep
neemt daarbij toe met elke verdachte van 18 tot 23 jaar die richting het
jeugdstrafprocesrecht wordt geleid.
De nu voorgestelde titel is iets meer gestructureerd dan de bestaande titel. De
gekozen indeling wordt echter niet toegelicht en lijkt wat onevenwichtig. De eerste
afdeling, 6.1.1.1, draagt het opschrift De rol van de ouder en de overige drie
afdelingen zijn ingedeeld per leeftijdscategorie. De tweede afdeling, 6.1.1.2
Verdachten die ten tijde van het strafbare feit nog niet de leeftijd van twaalf jaar
hebben bereikt, bestaat uit maar twee artikelen, namelijk de bepaling dat de
verdachten tot die leeftijd niet kunnen worden vervolgd en de bepaling welke
dwangmiddelen dan desondanks wel kunnen worden toegepast, de huidige artikelen
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486 en 487 Sv. Ook de vierde afdeling, 6.1.1.4 Verdachten die ten tijde van het
strafbare feit de leeftijd van achttien jaar maar nog niet die van drieëntwintig jaar
hebben bereikt, bestaat slechts uit twee artikelen, die nieuw zijn. De overige
artikelen uit de huidige jeugdtitel – voor zover ze zijn gehandhaafd, grofweg de
artikelen 488 tot en met 498 Sv – zijn te vinden in de derde afdeling, 6.1.1.3
Verdachten die ten tijde van het strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaar maar nog
niet die van achttien jaar hebben bereikt, de categorie verdachten waar het
jeugdstrafprocesrecht in de eerste plaats op is gericht. Deze derde afdeling is dan
ook veel langer dan de andere en onderverdeeld in drie paragrafen: paragraaf
6.1.1.3.1 Het opsporingsonderzoek, paragraaf 6.1.1.3.2 Afzien van vervolging en
vervolging door strafbeschikking en paragraaf 6.1.1.3.3 Berechting.
Er zijn geen algemene uitgangspunten in de regeling opgenomen en ook in de
toelichting wordt daar weinig over opgemerkt. Wel wordt daar vermeld dat
Nederland op grond van artikel 40 IVRK is gehouden tot de inrichting van een
afzonderlijk jeugdstrafprocesrecht met als doel de jeugdige te ondersteunen bij de
verwezenlijking van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM.
Omdat het recht op een eerlijk proces bij jeugdigen anders wordt ingevuld dan bij
volwassenen, zou het in aanvulling op de codificatie van dat beginsel in Boek 1 dan
ook logisch zijn om de jeugdtitel te beginnen met de jeugdgerichte invulling van het
beginsel van fair trial. Daarbij kan worden gedacht aan een formulering zoals het
VN-Kinderrechtencomité die hanteert:

‘De jeugdige verdachte moet in staat worden gesteld om effectief te participeren

in het strafproces in een atmosfeer van begrip waarbij hij de verdenking en de

mogelijke consequenties moet kunnen overzien en in staat moet worden gesteld

zich vrijelijk te uiten.’

3 Een jeugdgerichte regeling van de buitengerechtelijke afdoening

Nieuw is dat de nu in de artikelen 77e en 77f Sr geregelde vormen van
buitengerechtelijke afdoening bij jeugdigen via Halt en het Openbaar Ministerie in
de nieuwe jeugdtitel zijn opgenomen in paragraaf 6.1.1.3.2 Afzien van vervolging en
vervolging door strafbeschikking. De verplaatsing van deze regelingen naar het
Wetboek van Strafvordering is verdedigbaar aangezien het om
vervolgingsbeslissingen gaat. De wijze waarop de regeling is ingericht, brengt
echter nog onvoldoende tot uitdrukking dat de buitengerechtelijke afdoening in
jeugdstrafzaken een heel andere betekenis heeft dan bij volwassenen. In artikel 40
lid 3 sub b IVRK is het beginsel opgenomen dat jeugdstrafzaken waar mogelijk en
passend, buitengerechtelijk moeten worden afgedaan mits de mensenrechten en
wettelijke garanties volledig worden gerespecteerd. Volgens het VN-
Kinderrechtencomité moet in jeugdstrafzaken de buitengerechtelijke afdoening de
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gevestigde praktijk zijn, omdat deze benadering betere resultaten heeft en daarmee
in het belang is van de publieke veiligheid en cost-effective terwijl tevens
stigmatisering kan worden voorkomen. De wettelijke garanties waaraan moet zijn
voldaan, zijn dat specifiek moet zijn bepaald in welke zaken deze afdoening
mogelijk is, dat er compelling evidence moet zijn dat de jeugdige het feit waarvan
hij wordt verdacht, heeft begaan, dat de jeugdige freely and voluntarily
verantwoordelijkheid erkent zonder toepassing van intimidatie of druk en in
vrijheid en vrijwillig schriftelijk toestemming heeft gegeven nadat hij adequaat en
specifiek is geïnformeerd over de aard, inhoud en duur van de maatregel en over de
gevolgen van het niet goed meewerken, uitvoeren en voltooien daarvan. De
bevoegdheden van de beslissende instanties moeten zijn geregeld en de jeugdige
moet de gelegenheid hebben om rechtsbijstand of andere passende bijstand te
zoeken. De laatste en wellicht belangrijkste eis is dat de voltooiing moet resulteren
in een definitieve sluiting van de zaak zonder een aantekening in de justitiële
documentatie.
De buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken kent een lange geschiedenis.
In de Evaluatie van de Wet OM-afdoening wordt gemeld dat ook bij volwassenen de
transactie al vanaf 1921 bestaat,  maar die was tot 1983 uitsluitend bedoeld voor
overtredingen waarop een geldboete was gesteld om bij lichte overtredingen
geldboetes gemakkelijk te kunnen innen.  Pas in 1983 werd het bij volwassenen
mogelijk om bij misdrijven een transactie aan te bieden en ook die bleef
aanvankelijk beperkt tot het betalen van een geldbedrag.  Bij jeugdigen konden
echter van oudsher ook misdrijven buitengerechtelijk worden afgedaan en dat
gebeurde niet in de eerste plaats door de betaling van een geldboete, maar door een
berisping of een aanbod tot begeleiding. Hiermee werd reeds in 1896 gestart toen
advocaten van de vereniging Pro Juventute afspraken gingen maken met de officier
van justitie om de strafrechtelijke vervolging van jeugdigen tot achttien jaar te
vervangen door begeleiding door een ‘patroon’ van deze vereniging, de latere
gezinsvoogden. In 1922 kreeg de officier van justitie de wettelijke bevoegdheid om
bij alle misdrijven al dan niet voorwaardelijk van vervolging af te zien. In dat kader
ontstond in de praktijk het ‘parketstandje’, een persoonlijk gesprek met de officier
van justitie op het parket. In het geval dat er een voorwaarde werd gesteld, was de
officier van justitie wettelijk gedwongen daarover te overleggen met de
kinderrechter. Vanaf 1954 kreeg ook de Raad voor de Kinderbescherming een rol en
ontstond het ‘driehoeksoverleg’, een soort vooroverleg over de buitengerechtelijke
afdoening die tot 1995 heeft bestaan, de voorloper van ZSM. Vanaf de jaren zeventig
en tachtig van de vorige eeuw werden bij jeugdigen ook werk- en leerprojecten
toegepast in het kader van het ‘officiersmodel’, lang voordat dit bij volwassenen
mogelijk werd. Dit officiersmodel is in 1995 in artikel 77f Sr geregeld als
aanvullende regeling op de transactie.
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Deze in artikel 77f Sr voor jeugdigen opgenomen aanvullende voorwaarden bij de
algemene regeling van de transactie in artikel 74 Sr bestonden uit het uitvoeren van
een werk- of leerproject van maximaal veertig uur en begeleiding door een
jeugdhulpinstelling voor maximaal zes maanden. Het ‘parketstandje’ werd in de
meeste parketten vervangen door speciale zittingen onder leiding van een officier
van justitie of parketsecretaris die met de jeugdige in aanwezigheid van de ouders
en in veel gevallen een toegevoegde advocaat in gesprek ging over het strafbare feit
en na afloop seponeerde of een transactievoorstel deed. In 2008, bij de invoering
van de Wet OM-afdoening, werd de formulering in artikel 77f Sr echter plotsklaps
vervangen door een formulering die aansluit bij de strafbeschikking terwijl die voor
jeugdigen in verband met de gefaseerde invoering nog niet werd toegepast en nog
steeds is beperkt tot geldboetes. Als gevolg daarvan wordt nu al ruim tien jaar
tijdens de vele OM-zittingen voor jeugdigen (soms Tommi-zittingen genoemd) in
het land gewerkt met bepalingen die niet meer in de wet staan. De enige wettelijke
basis is de algemene regeling van de transactie in artikel 74 Sr, maar daarin komt
een specifieke jeugdvoorwaarde als begeleiding door de jeugdreclassering niet voor
en ontbreekt ook de beperking van de leer- en werkprojecten tot veertig uur. In 2017
accepteerden 3.310 jeugdige verdachten van misdrijven een transactie en werden er
375 strafbeschikkingen in de vorm van een geldboete uitgevaardigd.
Gezien dit in de praktijk bestaande probleem, namelijk dat in de praktijk wordt
gewerkt op basis van een wettelijke bepaling die niet meer bestaat, wekt het
bevreemding dat in het voorgestelde artikel 6.1.1.3.2.2, dat artikel 77f Sr moet
vervangen, zonder daar overwegingen aan te wijden, opnieuw de formulering van de
strafbeschikking is opgenomen. Ook minister van Justitie en Veiligheid
Grapperhaus, die in december 2018 naar aanleiding van de Evaluatie van de Wet
OM-afdoening aankondigde dat het streven erop is gericht om vanaf 1 januari 2021
ook de taakstraffen aan jeugdigen in de vorm van een strafbeschikking op te
leggen,  gaat daar geheel aan voorbij. Zijn voornemen is ook gebaseerd op een
evaluatie waarin, wellicht juist omdat de strafbeschikking nog niet is ingevoerd voor
taakstraffen, in het geheel geen onderzoek is gedaan naar de wet en praktijk in
jeugdstrafzaken.  Een dergelijk onderzoek is wel nodig, aangezien er in de praktijk
grote verschillen lijken te bestaan in de werkwijze tijdens die zittingen, en de
herziening van de regeling dus tevens had moeten worden aangegrepen om deze
OM-zittingen voor jeugdigen een wettelijke basis te geven en meer uniform te
regelen.  Ook hier lijkt dus weer sprake te zijn van een blinde vlek waar het gaat
om de achtergrond, regeling en praktijk van het jeugdstrafprocesrecht.
Gelet op de bijzondere positie van de buitengerechtelijke afdoening bij jeugdigen,
die een ander doel en karakter heeft dan bij volwassenen, is er alle reden om de
transactie te herstellen en de strafbeschikking niet verder uit te breiden dan nu het
geval is, namelijk beperkt tot geldboetes. Hoewel ook bij de strafbeschikking
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instemming nodig is als het om een taakstraf gaat (vgl. art. 257c Sv), blijft het een
eenzijdige beslissing met een strafkarakter, wat ook tot uitdrukking komt in de
gebruikte termen als ‘taakstraf’. Bij jeugdigen moet de buitengerechtelijke
afdoening echter een pedagogische invulling hebben, wat het beste kan geschieden
door middel van een indringend gesprek met de jeugdige over het strafbare feit en
de aanleiding daarvoor, waarna de officier van justitie of parketsecretaris enige
flexibiliteit moet hebben in de mogelijkheden om daar opvolging aan te geven. Op
die manier wordt beter invulling gegeven aan het voornemen het
jeugdstrafprocesrecht in lijn te brengen met het IVRK. In dat kader zou het
opschrift ‘Afzien van vervolging en vervolging door strafbeschikking’ dan ook beter
kunnen worden vervangen door ‘Buitengerechtelijke afdoening’ en de paragraaf
moeten aanvangen met het uit het IVRK en de eigen rechtsgeschiedenis
voortvloeiende uitgangspunt daarvoor: ‘Jeugdstrafzaken worden, waar passend en
wenselijk, buitengerechtelijk afgedaan met inachtneming van de hierna
omschreven waarborgen. Voltooiing daarvan resulteert in een definitieve sluiting
van de zaak.’
Vanwege het belang dat de buitengerechtelijke afdoening resulteert in een
definitieve sluiting van de zaak, is dat als onderdeel van het uitgangspunt
opgenomen. De modernisering biedt de gelegenheid om te regelen dat een
transactie bij een jeugdige verdachte niet langer in de weg staat aan het verkrijgen
van een VOG, net als bij de Halt-afdoening. Dit voorstel brengt deze afdoening in
lijn met het IVRK en hoeft niets te kosten, terwijl het de administratieve lasten
vermindert en meer kansen op stages en werk oplevert voor jeugdigen die op deze
wijze met justitie in aanraking zijn gekomen.

4 In de EU-richtlijn opgenomen waarborgen als inspiratie voor de
Nederlandse regeling

4.1 Het regelen van de jeugdspecialisatie

De in 2016 vastgestelde EU-Richtlijn Procedurele waarborgen jeugdige verdachten
is bedoeld om een minimumniveau van bescherming van minderjarige verdachten
in de Europese Unie te waarborgen in het kader van de internationale
samenwerking.  De meeste van de daarin opgenomen waarborgen zijn ook terug te
vinden in het Wetboek van Strafvordering, maar waar het daar vaak om impliciete
rechten gaat, zijn ze in de EU-Richtlijn veel meer geformuleerd als expliciete
rechten of zijn ze in de formulering al meer praktisch uitgewerkt.  Daarmee
kunnen ze als belangrijke inspiratiebron dienen voor de voorliggende herziening
van het jeugdstrafprocesrecht.
Een voorbeeld van een waarborg die meer praktisch is uitgewerkt dan in de
Nederlandse wet, is artikel 20 van de EU-richtlijn waarin per beroepsgroep wordt
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benadrukt dat het werken met kinderen specialisatie vereist. Het eerste lid bepaalt:

‘De lidstaten zorgen ervoor dat rechtshandhavingsinstanties en het personeel

van detentiecentra dat te maken krijgt met zaken waarbij kinderen betrokken

zijn een specifieke, op hun omgang met kinderen afgestemde opleiding volgen

inzake de rechten van kinderen, geschikte verhoortechnieken, kinderpsychologie

en taalgebruik dat is aangepast aan het kind.’

In de volgende leden van het artikel zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen met
betrekking tot rechters, officieren van justitie en advocaten. Ten aanzien van al
deze beroepsgroepen wordt expliciet de eis gesteld dat ze specifieke vaardigheden
hebben op dat gebied, of toegang moeten hebben tot een specifieke opleiding. Ten
aanzien van de advocaten wordt opgemerkt dat passende maatregelen moeten
worden genomen om aan te moedigen dat advocaten die jeugdstrafzaken
behandelen, een dergelijke specifieke opleiding krijgen.
Bepalingen met betrekking tot de specialisatie dienen ook een plaats te krijgen in
de Nederlandse regeling van het jeugdstrafprocesrecht. De RSJ heeft dat ook
geadviseerd, namelijk om het stellen van kwaliteitseisen voor functionarissen
binnen politie, het OM en de rechterlijke macht die ten aanzien van jongeren
beslissingen nemen of handelingen uitvoeren, in de wet te verankeren.  Buiten de
Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering, die specifiek voor
jeugdigen zijn ingericht, wordt alleen het specialisme kinderrechter in de wet
genoemd, maar zonder enige omschrijving van wat dit specialisme zou moeten
inhouden. In de praktijk is dan ook gebleken dat er ruimte is om die functie uit te
bouwen, zoals tot 1995 het geval was met de speciale bureaus Kinderrechter, maar
ook om die nauwelijks invulling te geven, zoals kort na de herziening van 1995 het
geval was, wat diverse malen tot Kamervragen leidde.  Omdat ook vanuit de
rechterlijke macht weer steeds meer de noodzaak werd gevoeld om de behandeling
van jeugdstrafzaken te kunnen afstemmen op de behandeling van
jeugdbeschermingszaken en dus te specialiseren,  zijn er uiteindelijk weer
jeugdteams ontstaan, maar niet omdat de wet tot specialisatie dwingt. Een ander
belangrijk specialisme, zoals de jeugdofficier van justitie, is in het geheel niet in de
wet geregeld terwijl die in jeugdstrafzaken van oudsher een belangrijke rol heeft. De
invulling van dit specialisme is geheel aan de organisatie zelf overgelaten en met de
recente ontwikkelingen rond ZSM dreigt dit specialisme weer onder te sneeuwen.
Hetzelfde geldt voor de jeugdpolitie en de jeugdrechtadvocaat.  De modernisering
en de implementatie van de EU-richtlijn bieden dan ook een goed moment om de
bestaande specialisaties in de wet te verankeren en te omschrijven wat deze moeten
inhouden. Dat sluit ook aan bij artikel 40 lid 3 aanhef IVRK, namelijk dat het streven
van de verdragsstaten erop moet zijn gericht een apart jeugdstrafrecht tot stand te

32

33

34

35

Dit artikel uit Platform Modernisering Strafvordering is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

29

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBV0002508/article=40


brengen met speciale autoriteiten en instellingen.

4.2 Een wettelijke termijn voor de berechting in jeugdstrafzaken

Een ander knelpunt dat zich in de praktijk voordoet en waarvoor de EU-richtlijn
opnieuw stof tot nadenken biedt, is het uitgangspunt van een spoedige berechting.
Die is samen met de eis van zorgvuldigheid opgenomen in het eerste lid van artikel
13 van de richtlijn: ‘De lidstaten nemen alle passende maatregelen om ervoor te
zorgen dat strafprocedures waarbij kinderen betrokken zijn, met spoed en de nodige
zorgvuldigheid worden behandeld.’
In 2001 zijn in Nederland normen voor de doorlooptijden in jeugdstrafzaken
vastgesteld, de zogenoemde Kalsbeeknormen. Deze zijn ook opgenomen in de
‘Richtlijn en Kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten
Halt’ die gelden voor het Openbaar Ministerie. Daarin staat dat het vonnis in eerste
aanleg binnen zes maanden na het eerste verhoor door de politie moet zijn
gewezen.  In de praktijk lukt het echter in de helft van de zaken niet om aan deze
norm te voldoen. Daarbij heeft ook de Hoge Raad deze norm nog niet overgenomen,
maar met verwijzing naar artikel 6 EVRM in diverse arresten geoordeeld dat zestien
maanden een redelijke termijn is bij jeugdigen. De huidige sanctionering die de
Hoge Raad hanteert als de redelijke termijn is overschreden, te weten
strafvermindering, zet de praktijk ook niet tot actie aan. De gespecialiseerde
kinderrechters in de rechtbanken namen gezien de veel strengere eisen in het IVRK
en de Kalsbeeknormen wel in diverse zaken aan dat het Openbaar Ministerie niet
meer ontvankelijk was in de vervolging.  Advocaat-generaal Spronken stelde in
2015 cassatie in het belang der wet in waarin ze de Hoge Raad beide vragen
voorlegde, te weten de vraag of het standpunt dat een overschrijding van de
redelijke termijn in jeugdstrafzaken niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM kan
leiden, moet worden heroverwogen, en de vraag of de termijn van zestien maanden
zou moeten worden bekort.  De Hoge Raad beantwoordde beide vragen
ontkennend en hield daarmee dus vast aan de eerder ingenomen standpunten.
Het arrest ondervond veel kritiek in kringen van jeugdrechtspecialisten  en bracht
een Amsterdamse kinderrechter ertoe een column te schrijven met de veelzeggende
titel ‘De Hoge Raad heeft niets met kinderen (en het IVRK)’.
De voorliggende modernisering biedt het uitgelezen moment om de stap te zetten
om de door de ketenpartners afgesproken norm van zes maanden in de wet te
regelen. Deze termijn wordt ook genoemd door het VN-Kinderrechtencomité in
General Comment nr. 10 bij het IVRK:

‘The Committee, conscious of the practice of adjourning court hearings, often

more than once, urges the States parties to introduce the legal provisions

necessary to ensure that the court/juvenile judge or other competent body
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makes a final decision on the charges not later than six months after they have

been presented.’

Als dit voor de wetgever te ver gaat, zou daarbij ook een onderscheid kunnen
worden gemaakt naar soorten strafzaken en zou voor de gecompliceerdere
strafzaken die veel onderzoek vergen of ernstige feiten waar slachtoffers bij zijn
betrokken, de door de Hoge Raad gehanteerde maximumtermijn voor de redelijke
termijn in jeugdstrafzaken van zestien maanden kunnen worden opgenomen.
Als er heldere wetgeving komt met duidelijke vastgestelde termijnen waarbij de
overschrijding daarvan door de rechter wordt gesanctioneerd op een wijze die de
praktijk aanzet tot beleidswijzigingen, zal dat naar verwachting tevens een positief
effect hebben op de aanpak van de ‘plankzaken’, die nu bij gebrek aan prioriteit
worden weggelegd. Het zou de praktijk dwingen om voor die zaken naar andere,
snellere oplossingen te zoeken waarbij kan worden gedacht aan doorverwijzing naar
een herstelbemiddelingstraject waarmee vaak voor alle partijen bevredigender
resultaten kunnen worden bereikt dan een rechtszitting die enkele jaren na het
strafbare feit plaatsvindt.

4.3 Schrappen van de mogelijkheid tot openbare behandeling

Een derde in de praktijk ervaren knelpunt dat aandacht verdient in het kader van de
herziening van het jeugdstrafprocesrecht, is de mogelijkheid om jeugdstrafzaken in
het openbaar te behandelen. In het eerste lid van artikel 14 van de EU-richtlijn is
het uitgangspunt neergelegd dat in het jeugdstrafprocesrecht de persoonlijke
levenssfeer wordt beschermd: ‘De lidstaten zorgen ervoor dat de persoonlijke
levenssfeer van kinderen tijdens strafprocedures wordt beschermd.’
Daartoe dienen de lidstaten te bepalen dat rechtszittingen waarbij kinderen
betrokken zijn, in de regel achter gesloten deuren plaatsvinden of bieden ze
rechtbanken of rechters de mogelijkheid te besluiten om de behandeling van dit
soort zaken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Dit sluit aan bij het
tweede lid van artikel 13 van de EU-richtlijn waarin jeugdige verdachten expliciet
het recht wordt toegekend altijd te worden behandeld op een wijze die hun
waardigheid beschermt en die past bij hun leeftijd, rijpheid en begripsvermogen,
rekening houdend met hun bijzondere behoeften, waaronder mogelijke
communicatieproblemen en waartoe de lidstaten passende maatregelen moeten
nemen. Dezelfde beginselen zijn opgenomen in het IVRK. Volgens artikel 40 sub b
onder vii IVRK moet het privéleven van de jeugdige volledig worden geëerbiedigd
tijdens alle stadia van het proces. Dit heeft volgens het VN-Kinderrechtencomité tot
doel het stigmatiserende effect van de berechting en bestraffing te vermijden en de
mogelijke impact daarvan op de veiligheid van de jeugdige of op zijn vermogen om
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toegang te krijgen tot onderwijs, werk en huisvesting te minimaliseren. Voorkomen
moet worden dat de jeugdige schade wordt toegebracht door negatieve publiciteit
en dat er informatie wordt gepubliceerd die kan leiden tot zijn identificatie.
Persberichten over jeugdstrafzaken moeten worden beperkt tot zeer uitzonderlijke
zaken en journalisten die de privacy van een jeugdige schenden, moeten disciplinair
en waar nodig strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Uitzonderingen op de
besloten berechting moeten beperkt zijn en duidelijk in de wet worden omschreven.
Bij de uitspraak, die wel openbaar is, moet erop worden gelet dat de identiteit van
de jeugdige niet wordt onthuld.
Binnen het Nederlandse jeugdstrafrecht werd al in 1905 gekozen voor een besloten
behandeling met de mogelijkheid van bijzondere toegang. Minister van Justitie Cort
van der Linden lichtte dat destijds als volgt toe:

‘Het terechtgestelde kind mag niet worden gemaakt tot het voorwerp van

spotlust en plagerij van zoovelen die de openbare terechtzittingen bijwonen

enkel uit een verkeerde nieuwsgierigheid, uit een verlangen om vooral het

slechte in den mensch te zien, uit een zucht naar schandaal.’

Hoewel het argument van Cort van der Linden meer dan een eeuw oud is, is het
door hem genoemde gevaar van sensatielust en stigmatisering actueler dan ooit. Bij
mediagevoelige strafzaken lijken veel kranten, tijdschriften, radio- en tv-
programma’s het niet alleen als hun taak te zien een verslag van de bekende feiten
te geven, maar lijkt er ook een onderlinge strijd te worden gevoerd om als eerste
nieuws te melden dat nog nergens anders is gemeld of om alvast een verklaring te
geven voor de strafbare feiten. Sinds 1995 is naast de bijzondere toegang in het
tweede lid van artikel 495b Sv de mogelijkheid opgenomen om een volledig
openbare behandeling te gelasten en deze bepaling ondervond vanaf de invoering
veel kritiek omdat deze op gespannen voet staat met het IVRK.  Mijnarends
merkte op dat het IVRK zich weliswaar niet expliciet uitlaat over de openbaarheid,
maar dat de bescherming van de privacy in combinatie met de aanwezigheidsplicht
van de jeugdige die kan worden afgeleid uit het participatierecht tot de conclusie
kan leiden dat beslotenheid uitgangspunt moet zijn.
De mogelijkheid van een volledig openbare behandeling is in het
conceptwetsvoorstel zonder enige toelichting overgenomen in het tweede lid van
artikel 6.1.1.3.3.3 dat in de plaats komt van artikel 495b Sv.

‘De rechter gelast ambtshalve of op vordering van de officier van justitie een

openbare behandeling van de zaak indien naar zijn oordeel het belang van de

openbaarheid van de zitting zwaarder moet wegen dan het belang van de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, de
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medeverdachte, de ouder of het slachtoffer.’

Er wordt zelden gebruik van gemaakt, maar alleen al de mogelijkheid zorgt ervoor
dat de vraag of dat moet gebeuren bij elke mediagevoelige jeugdstrafzaak wordt
opgeworpen en daardoor bij voorbaat al voor veel publieke discussie rond de zaak
zorgt. De vraag is echter welk belang wordt gediend met een volledig openbare
behandeling. In de meeste zaken waarin een jeugdstrafzaak in het openbaar werd
behandeld, zorgde de media-aandacht, nog los van de vraag of de jeugdige nog wel
effectief kon participeren, ervoor dat de met de openbare behandeling beoogde
doelen niet werden bereikt. In de zaak van de zogenoemde ‘Facebook-moord’  was
het argument ‘dat het voor iedereen van belang was om te begrijpen hoe deze
moord, die de samenleving ernstig had geschokt, had kunnen plaatsvinden’. De
jongste verdachte, die veertien was op het moment van het plegen van het feit en
vijftien jaar toen hij terechtstond, klapte in de grote rechtszaal met een volle
publieke tribune met journalisten echter volledig dicht. Ook de zeventienjarige
medeverdachte, die een verhaal had voorbereid, durfde niets meer te zeggen en
keek uit schaamte gedurende de hele zitting naar beneden naar zijn tafel, sprak
zacht en maakte een nerveuze, bijna bange, indruk. Het belang om door middel van
de openbare behandeling inzicht te geven in het handelen van de verdachten werd
dus geenszins gediend, terwijl er voor de jeugdige verdachten ook geen sprake was
van een fair trial in de zin van effectief aan het proces kunnen deelnemen in een
atmosfeer van begrip. Deze zaak staat niet op zichzelf. Er zijn diverse andere
mediagevoelige jeugdstrafzaken geweest waar de druk vanuit de media werd
opgevoerd om een zaak in het openbaar te behandelen.
Een volledig openbare behandeling doet zozeer afbreuk aan het hoofdbeginsel van
effectieve participatie in een sfeer van begrip dat deze nooit te rechtvaardigen is en
uit de wet zou moeten worden geschrapt. Het is ook niet nodig nu er de
mogelijkheid is van bijzondere toegang en het slachtoffer, in het wetsvoorstel
aangeduid als spreekgerechtigde, sinds 2011 standaard toegang heeft tot de
terechtzitting. Het schrappen van deze bepaling hoeft niets te kosten, maar levert
waarschijnlijk alleen maar winst op omdat het scheelt in de lasten die gepaard gaan
met de organisatie van door de media bezochte zittingen, nog los van wat het
oplevert voor de jeugdige verdachte en zijn kansen voor de toekomst. De herziening
biedt tevens het moment om wettelijke criteria op te nemen voor de bijzondere
toegang of voor het weigeren van de toegang van het slachtoffer bij bepaalde
onderdelen, zoals die er zijn voor de beslissing om een uitzondering te maken op de
openbare behandeling in volwassenenzaken in artikel 269 Sv. Dit dwingt er ook toe
de beslissing en motivering in het vonnis op te nemen waarmee zichtbaar wordt wat
de gronden voor weigering zijn zodat daar in de rechtszaal discussie over kan
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worden gevoerd.

5 Besluit

In deze bijdrage zijn aanvullende voorstellen gedaan voor de modernisering van het
jeugdstrafprocesrecht in lijn met de eisen die daar in het licht van het IVRK aan
worden gesteld en met oog voor de knelpunten die zich voordoen in de praktijk.
Voor de regeling zelf is bepleit om deze een meer prominente plaats in het wetboek
te geven dan nu is gebeurd in het ‘rariteiten’-Boek 6. Argumenten die daartoe zijn
aangevoerd, zijn het relatief grote aandeel jeugdige verdachten en het belang dat
aan deze groep wordt gehecht door de beleidsmakers, evenals het belang van een
grotere zichtbaarheid van dit onderdeel van het strafprocesrecht om er bij elke
herziening alert op te blijven dat veel wetswijzigingen die in het algemene
strafprocesrecht worden doorgevoerd, ook voor jeugdigen gelden. Voorgesteld is
tevens om de regeling vooraf te laten gaan door de jeugdgerichte invulling van het
ook voor volwassenen gecodificeerde beginsel van fair trial, namelijk dat de
jeugdige verdachte in staat moet worden gesteld om effectief te participeren in het
strafproces in een atmosfeer van begrip waarbij hij de verdenking en de mogelijke
consequenties moet kunnen overzien en in staat moet worden gesteld zich vrijelijk
te uiten.
Vervolgens is aandacht besteed aan de lange traditie van ruim een eeuw
buitengerechtelijke afdoening van door jeugdigen gepleegde misdrijven die veel
verder ging en een heel ander karakter had dan de buitengerechtelijke afdoening
van misdrijven bij volwassen verdachten, die tamelijk recent, sinds 1983, is
opgekomen en een geheel ander doel heeft. De Nederlandse traditie sluit ook aan bij
het uitgangspunt van het IVRK dat jeugdstrafzaken waar mogelijk en passend
buitengerechtelijk moeten worden afgedaan mits wordt voldaan aan wettelijke
garanties. In deze bijdrage is voorgesteld om dat uitgangspunt in de wet te
verankeren en de aanvullende bepalingen voor de transactie bij jeugdigen, die in
2008 abrupt en onterecht zijn vervangen door de formulering van de
strafbeschikking, weer te herstellen en daarmee de wet in overeenstemming te
brengen met de praktijk en te regelen dat deze afdoening, net als de Halt-afdoening,
niet in de weg staat aan het verkrijgen van een VOG. Met betrekking tot de
beleidsreactie op de Evaluatie van de Wet OM-afdoening dat ernaar wordt gestreefd
om in 2021 ook de taakstraffen aan jeugdigen in de vorm van een strafbeschikking
op te leggen, is opgemerkt dat deze reactie niet is gestoeld op onderzoek aangezien
in de genoemde evaluatie geen onderzoek is gedaan naar de Nederlandse wet en
praktijk van de OM-zittingen bij jeugdigen. Ook hier lijkt er dus sprake te zijn van
een blinde vlek.
Tot slot zijn enkele in de wet en praktijk ervaren knelpunten benoemd die, mede
geïnspireerd door de waarborgen in de EU-richtlijn, nader uitwerking behoeven in
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het voorliggende wetsvoorstel. Het gaat daarbij om een wettelijke verankering van
de jeugdspecialisatie en de inhoud daarvan, het wettelijk regelen van een termijn
voor de berechting van jeugdstrafzaken en het schrappen van de mogelijkheid om
jeugdstrafzaken volledig openbaar te behandelen nu er voldoende andere
mogelijkheden zijn om slachtoffers, nabestaanden en journalisten toegang te
verschaffen en deze bepaling op gespannen voet staat met het recht op een
effectieve participatie in een atmosfeer van begrip. Het is belangrijk dat de
lappendeken van bepalingen die sinds 1926 is ontstaan, niet alleen wordt opgelapt,
maar daadwerkelijk wordt vervangen door een modern jeugdstrafprocesrecht met
een overkoepelende visie die voor de praktijk werkbaar is, voldoet aan de behoeften
bij het publiek en aansluit bij het IVRK.
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I 

(Wetgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN (EU) 2016/800 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 11 mei 2016 

betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een 
strafprocedure 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 82, lid 2, onder b), 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1), 

Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  Deze richtlijn heeft ten doel procedurele waarborgen vast te stellen om te verzekeren dat kinderen, zijnde 
personen die jonger zijn dan 18 jaar, die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, deze procedure 
kunnen begrijpen en volgen en hun recht op een eerlijk proces uit kunnen oefenen, alsook om recidive bij 
kinderen te voorkomen en om hun sociale integratie te bevorderen. 

(2)  Door gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van de procedurele rechten van 
kinderen die verdachte of beklaagde zijn, heeft deze richtlijn tot doel het vertrouwen van de lidstaten in elkaars 
strafrechtsstelsels te versterken; aldus kan de richtlijn de wederzijdse erkenning van beslissingen in strafzaken 
helpen verbeteren. Voorts dienen dergelijke gemeenschappelijke minimumvoorschriften op het hele grondgebied 
van de lidstaten de belemmeringen voor het vrije verkeer van burgers weg te nemen. 

(3)  Hoewel alle lidstaten partij zijn bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en 
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, heeft de ervaring geleerd dat deze omstandigheid op zich niet 
altijd zorgt voor voldoende vertrouwen in de strafrechtsstelsels van andere lidstaten. 

(4)  Op 30 november 2009 keurde de Raad een resolutie goed betreffende een routekaart ter versterking van de 
procedurele rechten van verdachten of beklaagden in strafprocedures (3) (hierna „de routekaart” genoemd). De 
routekaart, die uitgaat van een stapsgewijze benadering, vergt de vaststelling van maatregelen met betrekking tot 
het recht op vertaling en vertolking (maatregel A), het recht op informatie over de rechten en informatie over de 
beschuldiging (maatregel B), het recht op juridisch advies en rechtsbijstand (maatregel C), het recht te 
communiceren met familie, werkgever en consulaire autoriteiten (maatregel D) en bijzondere waarborgen voor 
kwetsbare verdachten of beklaagden (maatregel E). In de routekaart wordt benadrukt dat de volgorde van de 
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rechten indicatief is en dat deze dus overeenkomstig prioriteiten kan worden gewijzigd. De routekaart is bedoeld 
als een totaalpakket; pas wanneer alle onderdelen ten uitvoer zijn gelegd, zullen de voordelen ervan volledig 
voelbaar zijn. 

(5)  De Europese Raad verklaarde zich op 11 december 2009 ingenomen met de routekaart en maakte deze tot 
onderdeel van het programma van Stockholm — Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van 
de burger (1) (punt 2.4). De Europese Raad benadrukte dat de routekaart niet uitputtend is en nodigde de 
Commissie dan ook uit te onderzoeken welke minimale procedurele rechten verdachten en beklaagden verder 
kunnen worden toegekend, en te beoordelen of andere vraagstukken, bijvoorbeeld het vermoeden van onschuld, 
dienen te worden aangepakt om op dit gebied tot betere samenwerking te komen. 

(6)  Tot dusver zijn er vier maatregelen inzake procedurele rechten in strafprocedures vastgesteld op grond van de 
routekaart, namelijk Richtlijnen 2010/64/EU (2), 2012/13/EU (3), 2013/48/EU (4) en Richtlijn (EU) 2016/343 (5) 
van het Europees Parlement en de Raad. 

(7)  Deze richtlijn strekt tot bevordering van de rechten van het kind en houdt rekening met de richtsnoeren van de 
Raad van Europa voor kindvriendelijke justitie. 

(8)  Wanneer kinderen verdachte of beklaagde zijn in strafprocedures of er tegen hen een Europees aanhoudingsbevel 
is uitgevaardigd op grond van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad (6) (gezochte personen), dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de belangen van het kind steeds de eerste overweging vormen, overeenkomstig 
artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie („het Handvest”). 

(9)  Aan kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure, dient bijzondere aandacht te worden 
geschonken om hun mogelijkheden tot ontwikkeling en sociale herintegratie te behouden. 

(10)  Deze richtlijn dient van toepassing te zijn op kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure en 
op kinderen die gezochte personen zijn. Ten aanzien van kinderen die gezochte personen zijn, dienen de 
relevante bepalingen van deze richtlijn van toepassing te zijn vanaf het ogenblik waarop de uitvoerende lidstaat 
hen aanhoudt. 

(11)  Deze richtlijn, of sommige bepalingen ervan, dient ook van toepassing te zijn op personen die verdachte of 
beklaagde zijn in een strafprocedure en op gezochte personen die kinderen waren op het moment dat de 
procedure tegen hen in gang werd gezet, maar nadien de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en indien de 
toepassing van deze richtlijn passend is in het licht van alle omstandigheden van de zaak, inclusief de rijpheid en 
de kwetsbaarheid van de personen in kwestie. 

(12)  Wanneer iemand de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het moment dat hij verdachte of beklaagde in een 
strafprocedure wordt, maar het strafbare feit gepleegd is op het moment dat de persoon een kind was, worden de 
lidstaten ertoe aangemoedigd de procedurele waarborgen van deze richtlijn toe te passen totdat de betrokkene de 
leeftijd van 21 jaar bereikt, in ieder geval wat strafbare feiten betreft die door dezelfde verdachte of beklaagde zijn 
gepleegd en die gezamenlijk worden onderzocht en vervolgd omdat zij onlosmakelijk verbonden zijn met de 
strafprocedure die tegen de betrokkene is ingeleid toen deze nog geen 18 jaar oud was. 

(13)  De lidstaten dienen de leeftijd van het kind vast te stellen op basis van de verklaringen van het kind zelf, 
controles van hun burgerlijke staat, documentenonderzoek, overig bewijs en, indien dergelijk bewijs niet 
beschikbaar of niet overtuigend is, medisch onderzoek. Een medisch onderzoek dient als uiterste middel te 
worden uitgevoerd en met strikte eerbiediging van de rechten van het kind, diens lichamelijke integriteit en 
menselijke waardigheid. In geval van twijfel over de leeftijd van een persoon moet er voor de toepassing van deze 
richtlijn vanuit worden gegaan dat die persoon een kind is. 
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(14)  Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn op een aantal lichte strafbare feiten. Zij dient echter van toepassing te 
zijn wanneer een kind dat een verdachte of beklaagde is, de vrijheid wordt ontnomen. 

(15)  In sommige lidstaten is een andere autoriteit dan een in strafzaken bevoegde rechtbank bevoegd om voor relatief 
lichte strafbare feiten andere sancties op te leggen dan vrijheidsbeneming. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met 
betrekking tot verkeersovertredingen die op grote schaal worden begaan en die kunnen worden vastgesteld bij een 
verkeerscontrole. In dergelijke situaties zou het onredelijk zijn de bevoegde autoriteiten te verplichten alle rechten 
te waarborgen waarin deze richtlijn voorziet. Indien het recht van een lidstaat erin voorziet dat voor lichte 
strafbare feiten een dergelijke autoriteit een sanctie oplegt, en indien ofwel daartegen beroep kan worden ingesteld 
ofwel de zaak anderszins kan worden doorverwezen naar een in strafzaken bevoegde rechtbank, dient deze 
richtlijn derhalve alleen van toepassing te zijn op de procedure die bij die rechtbank wordt gevoerd naar 
aanleiding van dat beroep of die verwijzing. 

(16)  In sommige lidstaten wordt een aantal lichte strafbare feiten, met name lichte verkeersovertredingen, lichte 
overtredingen van algemene gemeentelijke verordeningen en lichte schendingen van de openbare orde, als 
strafbare feiten aangemerkt. In dergelijke situaties zou het onredelijk zijn de bevoegde autoriteiten te verplichten 
alle rechten te waarborgen waarin deze richtlijn voorziet. Indien het recht van een lidstaat erin voorziet dat voor 
lichte strafbare feiten geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd, dient deze richtlijn derhalve alleen van toepassing 
te zijn op procedures voor een in strafzaken bevoegde rechtbank. 

(17)  Deze richtlijn dient uitsluitend van toepassing te zijn op strafprocedures. Ze mag niet van toepassing zijn op 
andere soorten procedures, in het bijzonder procedures die speciaal voor kinderen zijn ontworpen en die tot 
beschermende, corrigerende of opvoedkundige maatregelen kunnen leiden. 

(18)  Deze richtlijn dient ten uitvoer te worden gelegd met inachtneming van de bepalingen van Richtlijn 2012/13/EU 
en Richtlijn 2013/48/EU. Gelet op de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van kinderen bevat deze richtlijn 
echter nadere aanvullende waarborgen inzake de informatie die aan kinderen en aan de persoon die het ouderlijk 
gezag heeft, moet worden verschaft. 

(19)  Kinderen dienen informatie te krijgen over algemene aspecten van het verloop van de procedure. In dit verband 
dienen zij in het bijzonder een beknopte uitleg te krijgen over de volgende procedurele stappen in de procedure, 
voor zover dit mogelijk is in het licht van de belangen van de strafprocedure, alsook over de rol van de 
autoriteiten die bij de procedure betrokken zijn. De te verstrekken informatie hangt af van de omstandigheden 
van de zaak. 

(20)  Kinderen dienen informatie te krijgen over het recht op een medisch onderzoek op het eerste passende moment 
tijdens de procedure, dit ten laatste op het moment dat een kind zijn vrijheid wordt ontnomen, indien een 
dergelijke maatregel wordt genomen ten aanzien van het kind. 

(21)  Als een kind zijn vrijheid wordt ontnomen, dient de verklaring van rechten die het kind krachtens Richtlijn 
2012/13/EU wordt verstrekt, duidelijke informatie te bevatten over de rechten die het op grond van de 
onderhavige richtlijn geniet. 

(22)  De lidstaten dienen de persoon die het ouderlijk gezag heeft mondeling en/of schriftelijk te informeren over de 
toepasselijke procedurele rechten. De informatie dient zo spoedig mogelijk te worden verstrekt en wel zo 
gedetailleerd als noodzakelijk is om het eerlijke verloop van de procedure en de daadwerkelijke uitoefening van 
de rechten van het kind te waarborgen. 

(23)  In bepaalde omstandigheden, die ook verband kunnen houden met slechts een van de personen die het ouderlijk 
gezag hebben, dient de informatie te worden verstrekt aan een andere geschikte volwassene die door het kind 
wordt aangesteld en door de bevoegde autoriteiten wordt goedgekeurd. Een van die omstandigheden is er 
wanneer objectieve en feitelijke omstandigheden aangeven of aanleiding geven tot het vermoeden dat het 
verstrekken van informatie aan de persoon die het ouderlijk gezag heeft, de strafprocedure ernstig in gevaar zou 
kunnen brengen, met name wanneer bewijs zou kunnen worden vernietigd of gewijzigd, getuigen zouden kunnen 
worden beïnvloed of de persoon die het ouderlijk gezag heeft samen met het kind bij het strafbare feit waarvan 
het kind wordt verdacht betrokken zou kunnen zijn geweest. 

(24)  Wanneer de omstandigheden die de bevoegde autoriteiten ertoe hebben gebracht informatie aan een andere 
geschikte volwassene dan de persoon die het ouderlijk gezag heeft te verstrekken, niet langer bestaan, dient 
informatie die het kind in overeenstemming met deze richtlijn krijgt, en die in de loop van de procedure relevant 
blijft, aan de persoon die het ouderlijk gezag heeft te worden verstrekt. Dit voorschrift mag er niet toe leiden dat 
de strafprocedure onnodig wordt vertraagd. 
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(25)  Kinderen die verdachte of beklaagde zijn, hebben recht op toegang tot een advocaat in overeenstemming met 
Richtlijn 2013/48/EU. Aangezien kinderen kwetsbaar zijn en niet altijd in staat strafprocedures volledig te 
begrijpen en te volgen, dienen zij in de situaties als bedoeld in deze richtlijn te worden bijgestaan door een 
advocaat. In die situaties dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat het kind in kwestie door een advocaat wordt 
bijgestaan indien het kind zelf, of de persoon die het ouderlijk gezag heeft, niet zelf voor een advocaat heeft 
gezorgd. De lidstaten dienen voor juridische bijstand te zorgen wanneer dit nodig is om ervoor te zorgen dat het 
kind daadwerkelijk door een advocaat wordt bijgestaan. 

(26)  Bijstand door een advocaat zoals bedoeld in deze richtlijn veronderstelt dat het kind recht heeft op toegang tot 
een advocaat zoals bedoeld in Richtlijn 2013/48/EU. Wanneer de toepassing van een bepaling van Richtlijn 
2013/48/EU het derhalve niet mogelijk maakt dat het kind door een advocaat wordt bijgestaan zoals bedoeld in 
onderhavige richtlijn, mag een dergelijke bepaling niet van toepassing zijn op het recht van kinderen op toegang 
tot een advocaat onder Richtlijn 2013/48/EU. Anderzijds mogen de afwijkingen en uitzonderingen met 
betrekking tot bijstand door een advocaat zoals bedoeld in de onderhavige richtlijn geen invloed hebben op het 
recht van toegang tot een advocaat in overeenstemming met Richtlijn 2013/48/EU, of op het recht op juridische 
bijstand in overeenstemming met het Handvest en het EVRM, en met het nationale recht en ander Unierecht. 

(27)  De bepalingen van deze richtlijn inzake bijstand door een advocaat dienen van toepassing te zijn zonder 
onnodige vertraging zodra kinderen ervan in kennis worden gesteld dat zij verdachte of beklaagde zijn. Voor de 
toepassing van deze richtlijn wordt onder bijstand door een advocaat verstaan dat het kind rechtsbijstand van een 
advocaat krijgt en dat het kind tijdens de strafprocedure door een advocaat wordt vertegenwoordigd. Indien het 
kind ingevolge deze richtlijn tijdens een verhoor moet worden bijgestaan, dient er een advocaat aanwezig te zijn. 
Bijstand door een advocaat betekent echter niet dat een advocaat aanwezig moet zijn bij elke onderzoekshan
deling of handeling voor het vergaren van bewijsmateriaal, onverminderd het recht van het kind om toegang te 
krijgen tot een advocaat op grond van Richtlijn 2013/48/EU. 

(28)  Op voorwaarde dat dit strookt met het recht op een eerlijk proces, omvat de verplichting voor lidstaten om voor 
kinderen die verdachte of beklaagde zijn in bijstand door een advocaat te voorzien overeenkomstig deze richtlijn, 
niet het volgende: identificatie van het kind; nagaan of een onderzoek moet worden ingesteld; controle op 
wapenbezit of om uitsluitsel te krijgen over andere soortgelijke veiligheidsvraagstukken; onderzoekshandelingen 
of handelingen voor het vergaren van bewijsmateriaal, andere dan die welke uitdrukkelijk in deze richtlijn worden 
genoemd, zoals een fouillering, een lichamelijk onderzoek, een bloed-, alcohol- of vergelijkbare test, of het maken 
van foto's en het afnemen van vingerafdrukken; het verschijnen van het kind voor een bevoegde autoriteit of het 
overleveren van het kind aan de persoon die het ouderlijk gezag heeft of aan een andere geschikte volwassene, in 
overeenstemming met het nationale recht. 

(29)  Indien een kind dat aanvankelijk geen verdachte of beklaagde was, zoals een getuige, verdachte of beklaagde 
wordt, moet dat kind beschikken over het recht beschermd te worden tegen zelfincriminatie en over het 
zwijgrecht, in overeenstemming met het recht van de Unie en het EVRM, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (Hof van Justitie) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarom verwijst deze 
richtlijn uitdrukkelijk naar de concrete situatie waarin zo'n kind bij verhoor door de politie of een andere rechts
handhavingsinstantie in het kader van een strafprocedure zelf verdachte of beklaagde wordt. Indien een kind dat 
niet verdachte of beklaagde was tijdens zo'n verhoor, een verdachte of beklaagde wordt, dient het verhoor te 
worden onderbroken tot het kind ervan in kennis is gesteld dat hij of zij een verdachte of beklaagde is en wordt 
bijgestaan door een advocaat in overeenstemming met deze richtlijn. 

(30)  Op voorwaarde dat dit strookt met het recht op een eerlijk proces, moeten de lidstaten kunnen afwijken van de 
verplichting om bijstand door een advocaat toe te staan indien dit niet evenredig is in het licht van de omstan
digheden van de zaak, waarbij geldt dat de belangen van het kind altijd de eerste overweging dienen te vormen. 
In ieder geval dienen kinderen door een advocaat te worden bijgestaan wanneer zij voor een bevoegde rechtbank 
of rechter verschijnen met het oog op een besluit over detentie in elk stadium van de procedure die in het toepas
singsgebied van deze richtlijn valt, alsook tijdens detentie. Verder mag vrijheidsbeneming niet als straf in een 
strafprocedure worden opgelegd tenzij het kind op zodanige wijze is bijgestaan door een advocaat dat het zijn 
rechten van verdediging doeltreffend heeft kunnen uitoefenen en, in ieder geval, tijdens de behandeling van zijn 
zaak voor een rechtbank. De lidstaten dienen in dit verband praktische regelingen te kunnen vaststellen. 

(31)  De lidstaten moeten tijdelijk kunnen afwijken van de verplichting om voor bijstand door een advocaat te zorgen 
in de voorbereidende fase van het onderzoek om dwingende redenen, namelijk indien het urgent noodzakelijk is 
om ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of de lichamelijke integriteit van een persoon af te 
wenden, of indien de onderzoeksautoriteiten onmiddellijk maatregelen moeten nemen om een substantieel gevaar 
voor de strafprocedure in verband met een ernstig strafbaar feit te voorkomen, onder andere om informatie te 
verzamelen in verband met de vermeende mededaders van een ernstig strafbaar feit, of om te voorkomen dat 
belangrijk bewijsmateriaal in verband met een ernstig strafbaar feit verloren gaat. Zolang een tijdelijke afwijking 
om een van die dwingende redenen van kracht is, moeten de bevoegde autoriteiten kinderen kunnen verhoren 
zonder dat een advocaat aanwezig is, op voorwaarde dat zij van hun zwijgrecht op de hoogte zijn gebracht en 
dat recht kunnen uitoefenen en dat dergelijk verhoor de rechten van de verdediging, inclusief het recht van de 
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betrokkene om zichzelf niet te beschuldigen, niet schaadt. Verhoren moeten mogelijk zijn voor zover nodig en 
uitsluitend om informatie te verzamelen die essentieel is voor het afwenden van ernstige negatieve gevolgen voor 
het leven, de vrijheid of de lichamelijke integriteit van een persoon, of voor het voorkomen van een substantieel 
gevaar voor strafprocedures. Elk misbruik van deze tijdelijke afwijking zorgt in beginsel voor een onherstelbare 
schending van de rechten van de verdediging. 

(32)  De lidstaten dienen in hun nationale recht duidelijk de gronden en criteria voor deze tijdelijke afwijking vast te 
stellen en ze dienen deze afwijking restrictief toe te passen. Tijdelijke afwijkingen dienen evenredig te zijn, een 
strikte geldigheidsduur te hebben, niet uitsluitend gebaseerd te zijn op het soort ten laste gelegde strafbare feit of 
de ernst ervan en mogen het globale eerlijke verloop van de procedure niet schenden. De lidstaten dienen ervoor 
te zorgen dat, indien een tijdelijke afwijking krachtens deze richtlijn is toegestaan door een bevoegde autoriteit die 
geen rechter of rechtbank is, het besluit tot toekenning van de tijdelijke afwijking in ieder geval tijdens de 
procesfase door een rechtbank moet kunnen worden beoordeeld. 

(33)  Het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen kinderen en hun advocaat is van essentieel belang voor 
de daadwerkelijke uitoefening van de rechten van de verdediging en maakt een essentieel onderdeel uit van het 
recht op een eerlijk proces. De lidstaten dienen derhalve het vertrouwelijke karakter van ontmoetingen en andere 
vormen van communicatie tussen advocaten en kinderen in het kader van de bijstand door een advocaat waarin 
deze richtlijn voorziet, te allen tijde te waarborgen. Deze richtlijn laat de procedures met betrekking tot de situatie 
waarin objectieve en feitelijke omstandigheden erop wijzen dat de advocaat ervan wordt verdacht samen met het 
kind bij een strafbaar feit betrokken te zijn, onverlet. Geen enkele criminele handeling van een advocaat mag als 
rechtmatige bijstand aan kinderen binnen het kader van deze richtlijn worden beschouwd. De verplichting het 
vertrouwelijke karakter te eerbiedigen, betekent niet alleen dat de lidstaten die communicatie niet belemmeren 
noch daar toegang toe hebben, maar ook dat, indien kinderen hun vrijheid is ontnomen of zich op andere wijze 
onder de controle van de staat bevinden, de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat regelingen voor communicatie 
deze vertrouwelijkheid daarvan handhaven en beschermen. Dit laat in detentiecentra aanwezige mechanismen om 
te voorkomen dat gedetineerden illegale zendingen ontvangen, zoals bijvoorbeeld het screenen van briefwisseling, 
onverlet, mits dergelijke mechanismen de bevoegde autoriteiten niet toestaan de communicatie tussen de kinderen 
en hun advocaat te lezen. Deze richtlijn laat tevens nationaalrechtelijke procedures onverlet op grond waarvan 
het doorsturen van briefwisseling kan worden geweigerd indien de verzender er niet mee instemt dat de briefwis
seling eerst aan een bevoegde rechtbank wordt voorgelegd. 

(34)  Schendingen van het vertrouwelijke karakter als louter nevenverschijnsel van een wettige observatie door de 
bevoegde autoriteiten worden door deze richtlijn onverlet gelaten. Ook laat deze richtlijn de werkzaamheden 
onverlet die, bijvoorbeeld, door de nationale inlichtingendiensten worden verricht met het oog op de 
bescherming van de nationale veiligheid overeenkomstig artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) of die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 72 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU), op grond waarvan titel V van deel III van het VWEU betreffende de ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht de uitoefening van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de handhaving van 
de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet moet laten. 

(35)  Kinderen die verdachte of beklaagde in een strafprocedure zijn, dienen recht te hebben op een individuele 
beoordeling ter vaststelling van hun specifieke behoeften wat betreft bescherming, onderwijs, opleiding en sociale 
integratie, ter bepaling of en in hoeverre tijdens de strafprocedure voor hen speciale maatregelen nodig zijn, in 
hoeverre zij strafrechtelijk aansprakelijk zijn en of een bepaalde straf of pedagogische maatregel voor hen passend 
is. 

(36)  Bij de individuele beoordeling dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de persoonlijkheid en de 
rijpheid van het kind, zijn economische, sociale en familiale achtergrond, inclusief zijn leefomgeving, alsook alle 
eventuele specifieke kwetsbaarheden van het kind, zoals leerproblemen en problemen op het gebied van 
communicatie. 

(37) De omvang en de uitvoerigheid van een individuele beoordeling moet kunnen worden afgestemd op de omstan
digheden van de zaak, rekening houdend met de ernst van het ten laste gelegde strafbare feit en de maatregelen 
die genomen zouden kunnen worden als het kind schuldig wordt bevonden aan dergelijk strafbaar feit. Een 
eerdere individuele beoordeling van hetzelfde kind in het recente verleden mag alleen gebruikt worden als deze is 
geactualiseerd. 

(38)  De bevoegde autoriteiten dienen bij het beantwoorden van de vraag of er specifieke maatregelen, zoals het bieden 
van praktische hulp, ten aanzien van het kind moeten worden genomen, bij het beoordelen van de geschiktheid 
en de doeltreffendheid van eventuele voorzorgsmaatregelen ten aanzien van het kind, zoals besluiten betreffende 
voorlopige detentie of alternatieve maatregelen, en bij het nemen van besluiten of het ondernemen van actie in 
het kader van de strafprocedure, waaronder bij het opleggen van een straf, rekening te houden met de informatie 
die op basis van een individuele beoordeling wordt verkregen, alsook met de individuele kenmerken en omstan
digheden van het kind. Het niet voorhanden zijn van een individuele beoordeling mag de bevoegde autoriteiten er 
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niet van weerhouden dergelijke maatregelen of besluiten te nemen, op voorwaarde dat aan de voorwaarden zoals 
bedoeld in deze richtlijn wordt voldaan, waaronder de uitvoering van een individuele beoordeling op het eerste 
passende moment van de procedure. De geschiktheid en doeltreffendheid van vóór de uitvoering van een 
individuele beoordeling genomen maatregelen of besluiten zouden opnieuw kunnen worden beoordeeld op het 
moment dat de individuele beoordeling beschikbaar komt. 

(39)  De individuele beoordeling dient plaats te vinden op het eerste passende moment in de strafprocedure en tijdig 
zodat de openbaar aanklager, rechter of een andere bevoegde autoriteit voordat de tenlastelegging met het oog op 
de behandeling van de zaak wordt uitgebracht, rekening kan houden met de informatie die bij die beoordeling 
wordt verkregen. De tenlastelegging moet toch kunnen worden uitgebracht wanneer een individuele beoordeling 
nog niet is uitgevoerd, op voorwaarde dat dit in het belang is van het kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn 
indien een kind in voorlopige hechtenis zit en wachten op het beschikbaar komen van de individuele beoordeling 
het risico inhoudt dat deze voorlopige hechtenis onnodig wordt verlengd. 

(40)  De lidstaten dienen de mogelijkheid te hebben af te wijken van de verplichting van het uitvoeren van een 
individuele beoordeling indien de omstandigheden van de zaak dit rechtvaardigen, onder andere rekening 
houdend met de ernst van het ten laste gelegde strafbare feit en de maatregelen die genomen zouden kunnen 
worden als het kind schuldig wordt bevonden aan dat strafbare feit, en mits de afwijking verenigbaar is met het 
belang van het kind. In dat kader dient rekening te worden gehouden met alle relevante elementen, waaronder 
het feit of het kind in het recente verleden in het kader van een strafprocedure aan een individuele beoordeling is 
onderworpen, of het feit of de zaak voortgang kan vinden zonder een tenlastelegging. 

(41)  De zorgvuldigheidsplicht ten aanzien van kinderen die verdachte of beklaagde zijn, ligt ten grondslag aan een 
eerlijke rechtsbedeling, met name wanneer kinderen hun vrijheid is ontnomen en zij zich derhalve in een 
uitermate zwakke positie bevinden. Om de persoonlijke integriteit van een kind dat zijn vrijheid is ontnomen te 
waarborgen, dient het kind toegang te hebben tot een medisch onderzoek. Dit medisch onderzoek dient te 
worden uitgevoerd door een arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar, hetzij op initiatief van de 
bevoegde autoriteiten, met name wanneer bepaalde gezondheidskenmerken van het kind daartoe aanleiding 
geven, of op verzoek van het kind of van de persoon die het ouderlijk gezag heeft, dan wel van de advocaat van 
het kind. De lidstaten dienen praktische regelingen te treffen betreffende de in overeenstemming met deze 
richtlijn te verrichten medische onderzoeken, alsook betreffende de toegang van kinderen tot dergelijke 
onderzoeken. Deze regelingen zouden onder andere betrekking kunnen hebben op situaties waarin binnen een 
kort tijdsbestek meerdere verzoeken voor een medisch onderzoek betreffende hetzelfde kind worden ingediend. 

(42)  Kinderen die in strafprocedures verdachte of beklaagde zijn, begrijpen niet altijd de inhoud van de verhoren die 
hen worden afgenomen. Om voldoende bescherming voor deze kinderen te bieden, dienen van elk verhoor door 
de politie of andere rechtshandhavingsinstanties audiovisuele opnames te worden gemaakt wanneer dit evenredig 
is, onder andere rekening houdend met het feit of er al dan niet een advocaat bij aanwezig is en of het kind al 
dan niet zijn vrijheid is ontnomen, waarbij de belangen van het kind altijd de eerste overweging moeten vormen. 
Deze richtlijn verplicht de lidstaten er niet toe audiovisuele opnames te maken van verhoren van kinderen door 
een rechter of een rechtbank. 

(43)  Wanneer overeenkomstig deze richtlijn een audiovisuele opname dient te worden gemaakt, maar dit wegens een 
onoverkomelijk technisch probleem niet mogelijk is, moeten de politie of andere rechtshandhavingsinstanties het 
kind zonder audiovisuele opname kunnen verhoren indien alle redelijkerwijs te verwachten pogingen zijn 
ondernomen om het technisch probleem op te lossen en het niet wenselijk is het verhoor uit te stellen en dit 
verenigbaar is met het belang van het kind. 

(44)  Ongeacht of er al dan niet audiovisuele opnames van het verhoor van het kind worden gemaakt, dient bij het 
verhoor van kinderen rekening te worden gehouden met de leeftijd en rijpheid van de kinderen in kwestie. 

(45)  Kinderen wier vrijheid is ontnomen, verkeren in een bijzonder kwetsbare positie. Er dient uitdrukkelijk naar te 
worden gestreefd om vrijheidsbeneming bij kinderen, en met name detentie, in enig stadium voordat een 
rechtbank definitief heeft vastgesteld dat het betrokken kind het strafbare feit heeft gepleegd, te voorkomen, gelet 
op de mogelijke risico's voor hun lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling, en omdat vrijheidsbeneming tot 
moeilijkheden zou kunnen leiden ten aanzien van hun herintegratie in de samenleving. De lidstaten zouden 
praktische regelingen kunnen treffen, zoals het vaststellen van richtsnoeren of instructies voor politieagenten, 
betreffende de toepassing van dit voorschrift in het geval van inbewaarneming door de politie. Dit voorschrift 
geldt onverminderd de mogelijkheid voor politieagenten of andere rechtshandhavingsinstanties een kind vast te 
houden in situaties waarin dit prima facie noodzakelijk schijnt, bijvoorbeeld wanneer een kind op heterdaad 
wordt betrapt of onmiddellijk nadat een strafbaar feit is gepleegd. 
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(46)  De bevoegde autoriteiten dienen altijd alternatieve maatregelen in plaats van detentie (alternatieve maatregelen) te 
overwegen en deze daar waar mogelijk nemen. Daarbij kan het gaan om het verbod voor het kind om op een 
bepaalde plaats te verblijven, de verplichting voor het kind om op een bepaalde plaats te verblijven, beperkingen 
betreffende het onderhouden van contact met bepaalde personen, een meldingsplicht bij de bevoegde autoriteiten, 
het volgen van onderwijsprogramma's of, mits het kind daarmee instemt, het volgen van een therapeutische of 
verslavingsbehandeling. 

(47)  De detentie van kinderen dient te worden onderworpen aan een periodieke toetsing door een rechtbank, waarbij 
het ook om een alleensprekende rechter kan gaan. De periodieke toetsing moet ambtshalve door de rechtbank 
kunnen worden uitgevoerd of op verzoek van het kind, de advocaat van het kind of een rechterlijke instantie die 
geen rechtbank is, met name een openbaar aanklager. De lidstaten dienen hiervoor praktische regelingen vast te 
stellen, waaronder voor situaties waarin ambtshalve door de rechtbank reeds een periodieke toetsing is verricht 
en het kind of de advocaat van het kind om een andere toetsing vraagt. 

(48)  Voor kinderen in detentie dienen speciale beschermingsmaatregelen te worden genomen. Zij dienen met name 
gescheiden van volwassenen te worden vastgehouden, tenzij dit niet in het belang van het kind wordt geacht, 
overeenkomstig artikel 37, onder c), van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Bereikt een kind in 
detentie de leeftijd van 18 jaar, dan dient de mogelijkheid te bestaan om afzonderlijke detentie voort te zetten 
wanneer de omstandigheden van de betrokkene dit rechtvaardigen. Er dient met name aandacht te worden 
besteed aan de wijze waarop kinderen in detentie worden behandeld, gelet op hun inherente kwetsbaarheid. 
Kinderen dienen toegang te hebben tot de onderwijsfaciliteiten die zij nodig hebben. 

(49)  De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat kinderen die verdachte of beklaagde zijn en die bij de politie in 
voorlopige hechtenis zitten, gescheiden van volwassenen worden vastgehouden, tenzij het in het belang van het 
kind wordt geacht dit niet te doen of tenzij dit, in buitengewone omstandigheden, niet mogelijk is, op 
voorwaarde dat de hechtenis samen met volwassenen geschiedt op een manier die strookt met het belang van het 
kind. In dunbevolkte gebieden bijvoorbeeld moet het uitzonderingsgewijs mogelijk zijn kinderen samen met 
volwassenen bij de politie in voorlopige hechtenis te houden, tenzij dit strijdig is met het belang van het kind. In 
dergelijke situaties dienen de bevoegde autoriteiten bijzonder waakzaam te zijn om de lichamelijke integriteit en 
het welzijn van het kind te beschermen. 

(50)  Kinderen moeten met jongvolwassenen kunnen worden vastgehouden, tenzij dit strijdig is met het belang van het 
kind. Het komt de lidstaten toe overeenkomstig hun nationale recht en procedures te bepalen welke personen 
geacht worden jongvolwassenen te zijn. De lidstaten worden aangemoedigd om te bepalen dat personen die 
ouder zijn dan 24 jaar niet kunnen worden aangemerkt als jongvolwassenen. 

(51)  De lidstaten dienen voor kinderen in detentie passende maatregelen te nemen zoals bepaald in deze richtlijn. 
Dergelijke maatregelen dienen onder andere de daadwerkelijke en geregelde uitoefening van het recht op 
eerbiediging van het familie- en gezinsleven te waarborgen. Kinderen dienen het recht te hebben om regelmatig 
contact te hebben met ouders, familieleden en vrienden door middel van bezoeken en correspondentie, tenzij 
bijzondere beperkingen nodig zijn in het belang van het kind of in het belang van de rechtspleging. 

(52)  De lidstaten dienen ook passende maatregelen te nemen om de vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging van 
het kind te waarborgen. In dit verband dienen de lidstaten het kind met name niet te hinderen bij de uitoefening 
van zijn godsdienst of geloofsovertuiging. Dit betekent echter niet dat de lidstaten het kind actief dienen te helpen 
bij zijn geloofsbelijdenis. 

(53) De lidstaten dienen in voorkomend geval ook passende maatregelen te nemen in andere situaties van vrijheidsbe
neming. De maatregelen in kwestie dienen evenredig te zijn en afgestemd op de aard van de vrijheidsbeneming, 
zoals voorlopige hechtenis bij de politie of detentie, en op de duur daarvan. 

(54)  Personen die beroepsmatig rechtstreeks in contact komen met kinderen, dienen rekening te houden met de 
leeftijdsgebonden behoeften van kinderen en ervoor te zorgen dat de procedure op hen wordt afgestemd. Die 
personen dienen dan ook speciaal te worden opgeleid om met kinderen om te gaan. 

(55)  Kinderen dienen te worden behandeld op een wijze die past bij hun leeftijd, rijpheid en begripsvermogen, 
rekening houdend met hun bijzondere behoeften, waaronder communicatieproblemen die zij mogelijkerwijs 
ondervinden. 
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(56)  Rekening houdend met de verschillende rechtstradities en -stelsels in de lidstaten, dient de persoonlijke levenssfeer 
van kinderen tijdens de strafprocedure op de best mogelijke wijze te worden gewaarborgd, onder meer om de 
herintegratie van kinderen in de maatschappij te faciliteren. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat rechtszit
tingen waarbij kinderen betrokken zijn, in de regel achter gesloten deuren plaatsvinden of ze dienen rechtbanken 
of rechters de mogelijkheid te bieden te besluiten de behandeling van dit soort zaken achter gesloten deuren te 
laten plaatsvinden. Dit geldt onverminderd uitspraken die publiekelijk worden gedaan overeenkomstig artikel 6 
van het EVRM. 

(57)  Kinderen dienen het recht te hebben om tijdens terechtzittingen waarbij zij betrokken zijn, te worden vergezeld 
door de persoon die het ouderlijk gezag heeft. Indien meer dan één persoon voor hetzelfde kind het ouderlijk 
gezag heeft, dient het kind het recht te hebben door al deze personen te worden vergezeld, tenzij dit in de 
praktijk ondanks redelijkerwijs te verwachten inspanningen van de bevoegde autoriteiten niet mogelijk is. De 
lidstaten dienen praktische regelingen te treffen betreffende de uitoefening door kinderen van het recht om tijdens 
terechtzittingen waarbij zij betrokken zijn, te worden vergezeld door de persoon die het ouderlijk gezag heeft, en 
betreffende de voorwaarden waaronder die persoon tijdelijk het recht om op de terechtzitting aanwezig te zijn 
kan worden ontzegd. Dergelijke regelingen dienen onder andere betrekking te hebben op situaties waarin de 
persoon die het ouderlijk gezag heeft tijdelijk niet beschikbaar is om het kind te vergezellen of waarin de persoon 
die het ouderlijk gezag heeft geen gebruik wil maken van de mogelijkheid om het kind te vergezellen, mits er 
rekening wordt gehouden met het belang van het kind. 

(58)  In bepaalde omstandigheden, die ook verband kunnen houden met slechts één van twee personen die het 
ouderlijk gezag hebben, dient het kind het recht te hebben om tijdens de terechtzitting te worden vergezeld door 
een andere geschikte volwassene dan de persoon die het ouderlijk gezag heeft. Een van deze omstandigheden is er 
wanneer de persoon die het ouderlijk gezag heeft en het kind vergezelt de strafprocedure ernstig in gevaar zou 
kunnen brengen, met name wanneer objectieve en feitelijke omstandigheden aangeven of aanleiding geven tot het 
vermoeden dat bewijs zou kunnen worden vernietigd of gewijzigd, getuigen zouden kunnen worden beïnvloed of 
de persoon die het ouderlijk gezag heeft samen met het kind bij het ten laste gelegde strafbare feit betrokken kan 
zijn geweest. 

(59)  In overeenstemming met deze richtlijn dienen kinderen ook het recht te hebben om tijdens andere stadia van de 
procedure waarin zij aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens een verhoor door de politie, door de persoon die het 
ouderlijk gezag heeft te worden vergezeld. 

(60)  Het recht van een verdachte om tijdens het proces in persoon te verschijnen, berust op het recht op een eerlijk 
proces dat is vervat in artikel 47 van het Handvest en in artikel 6 EVRM, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie 
en door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De lidstaten dienen passende maatregelen te nemen om 
de aanwezigheid van kinderen tijdens hun proces te bevorderen, onder meer door hen persoonlijk te dagvaarden 
en door een kopie van de dagvaarding toe te zenden aan de persoon die het ouderlijk gezag heeft of, wanneer 
zulks zou ingaan tegen de belangen van het kind, aan een andere geschikte volwassene. De lidstaten dienen 
praktische regelingen vast te stellen betreffende de aanwezigheid van een kind tijdens het proces. Die regelingen 
kunnen bepalingen omvatten inzake de voorwaarden waaronder een kind tijdelijk van het proces kan worden 
uitgesloten. 

(61)  Sommige in deze richtlijn vervatte rechten dienen vanaf de aanhouding in de uitvoerende lidstaat van toepassing 
te zijn op kinderen die gezochte personen zijn. 

(62)  De procedure ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel is van cruciaal belang voor de samenwerking in 
strafzaken tussen de lidstaten. Het naleven van de in Kaderbesluit 2002/584/JBZ vervatte termijnen is van 
essentieel belang voor deze samenwerking. Derhalve geldt dat kinderen die gezochte personen zijn in procedures 
ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel weliswaar hun rechten krachtens deze richtlijn ten volle 
moeten kunnen uitoefenen, maar ook dat die termijnen dienen te worden geëerbiedigd. 

(63)  De lidstaten dienen passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat rechters en openbaar aanklagers die 
te maken krijgen met strafzaken waarbij kinderen betrokken zijn, specifieke vaardigheden op dat gebied hebben 
of toegang tot een specifieke opleiding hebben, met name op het gebied van de rechten van kinderen, passende 
verhoortechnieken, kinderpsychologie en taalgebruik dat is aangepast aan het kind. De lidstaten dienen ook 
passende maatregelen te nemen om aan te moedigen dat advocaten die te maken krijgen met strafzaken waarbij 
kinderen betrokken zijn, een dergelijke specifieke opleiding krijgen. 

(64)  Teneinde de doeltreffendheid van deze richtlijn te bewaken en te evalueren, dienen de lidstaten uit beschikbare 
gegevens relevante gegevens te verzamelen over de tenuitvoerlegging van de in deze richtlijn vervatte rechten. 
Daarbij gaat het onder meer om gegevens die door de justitiële autoriteiten en rechtshandhavingsinstanties zijn 
geregistreerd alsmede, voor zover mogelijk, om administratieve gegevens die zijn verzameld door diensten voor 
gezondheidszorg of maatschappelijk welzijn, met betrekking tot de in deze richtlijn vervatte rechten, met name 
wat betreft het aantal kinderen dat toegang is geboden tot een advocaat, het aantal individuele beoordelingen dat 
is uitgevoerd, het aantal verhoren waarvan audiovisuele opnames zijn gemaakt en het aantal kinderen wier 
vrijheid is ontnomen. 
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(65)  De lidstaten dienen de in deze richtlijn vastgestelde rechten van elk kind dat op hun rechtsgebied verblijft zonder 
enige discriminatie en ongeacht ras, huidskleur, geslacht, seksuele oriëntatie, taal, godsdienst, politieke of andere 
mening, nationaliteit, etnische of sociale herkomst, vermogen, handicap of geboorte te eerbiedigen en te 
waarborgen. 

(66)  Deze richtlijn eerbiedigt de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het EVRM erkende 
grondrechten en beginselen, zoals het verbod op foltering en onmenselijke en onterende behandeling, het recht 
op vrijheid en veiligheid, de eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht op 
menselijke integriteit, de rechten van het kind, de integratie van mensen met een handicap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en het recht op een eerlijk proces, het vermoeden van onschuld en de rechten 
van de verdediging. Deze richtlijn dient te worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen. 

(67)  Bij deze richtlijn worden minimumvoorschriften vastgesteld. De lidstaten moeten de in deze richtlijn opgenomen 
rechten kunnen uitbreiden teneinde in een hoger niveau van bescherming te voorzien. Dit hogere beschermings
niveau mag geen belemmering vormen voor de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen die door deze 
minimumvoorschriften moet worden bevorderd. Het door de lidstaten geboden beschermingsniveau mag nooit 
lager zijn dan de normen van het Handvest of van het EVRM, als uitgelegd door het Hof van Justitie en door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

(68)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het vaststellen van gemeenschappelijke minimumnormen 
inzake procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde in een strafprocedure zijn, niet 
voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang ervan beter door de Unie 
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie overeenkomstig het in artikel 5 VEU neergelegde subsidiariteitsbe
ginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze 
richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken. 

(69)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland in verband met het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat gehecht is aan het VEU en het VWEU, en 
onverminderd artikel 4 van genoemd protocol, nemen die lidstaten niet deel aan de aanneming van deze richtlijn, 
die bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is in die lidstaten. 

(70)  Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het 
VEU en het VWEU, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze richtlijn, die derhalve niet bindend 
is voor, noch van toepassing is in deze lidstaat. 

(71)  Overeenkomstig de gezamenlijke politieke verklaring van de lidstaten en de Commissie van 28 september 2011 
over toelichtende stukken (1) hebben de lidstaten zich ertoe verbonden om in gerechtvaardigde gevallen de 
kennisgeving van hun omzettingsmaatregelen vergezeld te doen gaan van één of meer stukken waarin het 
verband tussen de onderdelen van een richtlijn en de overeenkomstige delen van de nationale omzettingsinstru
menten wordt toegelicht. Met betrekking tot deze richtlijn acht de wetgever de toezending van die stukken 
gerechtvaardigd, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Deze richtlijn bevat gemeenschappelijke minimumvoorschriften met betrekking tot bepaalde rechten van kinderen: 

a)  die verdachte of beklaagde in een strafprocedure zijn, of 

b)  tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd krachtens Kaderbesluit 2002/584/JBZ („gezochte 
personen”). 
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Artikel 2 

Toepassingsgebied 

1. Deze richtlijn is van toepassing op kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure. Zij is van 
toepassing totdat definitief is vastgesteld of de verdachte of beklaagde een strafbaar feit al dan niet heeft begaan, met 
inbegrip van, indien van toepassing, de strafoplegging en de uitkomst van een eventuele beroepsprocedure. 

2. Deze richtlijn is van toepassing op kinderen die gezochte personen zijn, vanaf het ogenblik waarop de uitvoerende 
lidstaat hen aanhoudt, in overeenstemming met artikel 17. 

3. Met uitzondering van artikel 5, artikel 8, lid 3, onder b), en artikel 15, voor zover deze bepalingen verwijzen naar 
een persoon die het ouderlijk gezag heeft, is deze richtlijn, of zijn sommige bepalingen ervan, van toepassing op 
personen zoals bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel, indien de personen in kwestie kinderen waren op het moment 
dat de procedure tegen hen in gang werd gezet, maar nadien de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en de toepassing van 
deze richtlijn, of sommige bepalingen ervan, passend is in het licht van alle omstandigheden van de zaak, inclusief de 
rijpheid en de kwetsbaarheid van de persoon in kwestie. De lidstaten kunnen besluiten deze richtlijn niet toe te passen 
vanaf het moment dat de persoon in kwestie de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 

4. Deze richtlijn is van toepassing op kinderen die aanvankelijk geen verdachte of beklaagde waren, maar die in de 
loop van een verhoor door de politie of een andere rechtshandhavingsinstantie verdachte of beklaagde worden. 

5. Deze richtlijn laat de nationale voorschriften voor de vaststelling van strafrechtelijke meerderjarigheid onverlet. 

6. Onverminderd het recht op een eerlijk proces is deze richtlijn met betrekking tot lichte strafbare feiten: 

a)  waarvoor krachtens de wet van een lidstaat een sanctie door een andere autoriteit dan een in strafzaken bevoegde 
rechtbank wordt opgelegd en tegen het opleggen van deze sanctie beroep bij een dergelijke rechtbank kan worden 
ingesteld of kan worden verwezen naar een dergelijke rechtbank, of 

b)  waarvoor geen vrijheidsstraf kan worden opgelegd, 

alleen van toepassing op de procedure voor een in strafzaken bevoegde rechtbank. 

Deze richtlijn is in elk geval volledig van toepassing indien het kind zijn vrijheid is ontnomen, ongeacht de fase van de 
strafprocedure. 

Artikel 3 

Definities 

In deze richtlijn wordt verstaan onder:  

1) „kind”: een persoon die jonger is dan 18 jaar;  

2) „persoon die het ouderlijk gezag heeft”: elke persoon die het ouderlijk gezag over een kind heeft;  

3) „ouderlijke verantwoordelijkheid”: alle rechten en verplichtingen die ingevolge een rechterlijke beslissing van 
rechtswege of bij een rechtsgeldige overeenkomst aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon zijn 
toegekend met betrekking tot de persoon of het vermogen van een kind, met inbegrip van het gezagsrecht en het 
omgangsrecht. 

Wanneer het, met betrekking tot punt 1 van de eerste alinea niet zeker is of de persoon 18 jaar oud is, wordt de 
persoon in kwestie vermoed een kind te zijn. 
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Artikel 4 

Recht op informatie 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer kinderen ervan in kennis worden gesteld dat zij verdachte of beklaagde in 
een strafproces zijn, zij onverwijld worden geïnformeerd over hun rechten overeenkomstig Richtlijn 2012/13/EU en over 
de algemene aspecten van het verloop van de procedure. 

De lidstaten zorgen er tevens voor dat kinderen informatie krijgen over de rechten bepaald in deze richtlijn. Deze 
informatie wordt als volgt verstrekt: 

a)  onverwijld wanneer kinderen ervan in kennis zijn gesteld dat zij verdachte of beklaagde in een strafproces zijn, met 
betrekking tot: 

i)  het recht om de persoon die het ouderlijk gezag heeft te laten informeren, overeenkomstig artikel 5; 

ii)  het recht op bijstand van een advocaat, overeenkomstig artikel 6; 

iii)  het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig artikel 14; 

iv)  het recht te worden vergezeld door de persoon die het ouderlijk gezag heeft gedurende andere fasen van de 
procedure dan de terechtzitting, als bedoeld in artikel 15, lid 4; 

v)  het recht op rechtsbijstand, overeenkomstig artikel 18; 

b)  op het eerste passende moment tijdens de procedure, met betrekking tot: 

i)  het recht op een individuele beoordeling, overeenkomstig artikel 7; 

ii)  het recht op een medisch onderzoek, inclusief het recht op medische hulp, overeenkomstig artikel 8; 

iii)  het recht op beperking van de vrijheidsbeneming en op de toepassing van alternatieve maatregelen, inclusief het 
recht op periodieke toetsing van de detentie, overeenkomstig de artikelen 10 en 11; 

iv)  het recht ter terechtzitting te worden vergezeld door de persoon die het ouderlijk gezag heeft, overeenkomstig 
artikel 15, lid 1; 

v)  het recht om tijdens het proces in persoon te verschijnen, overeenkomstig artikel 16; 

vi)  hun recht op een doeltreffende voorziening in rechte, overeenkomstig artikel 19; 

c) in het geval van vrijheidsbeneming, het recht van speciale behandeling gedurende de vrijheidsbeneming, overeen
komstig artikel 12. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde informatie schriftelijk en/of mondeling wordt verstrekt in 
eenvoudige en toegankelijke bewoordingen en dat de verstrekte informatie wordt vastgelegd overeenkomstig de in het 
nationale recht voorziene vastleggingsprocedure. 

3. Wanneer kinderen een verklaring van rechten wordt verstrekt uit hoofde van Richtlijn 2012/13/EU, zorgen de 
lidstaten ervoor dat in deze verklaring een verwijzing naar hun rechten krachtens deze richtlijn is opgenomen. 

Artikel 5 

Recht van het kind om de persoon die het ouderlijk gezag heeft te laten informeren 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de informatie die het kind overeenkomstig artikel 4 gerechtigd is te ontvangen, zo 
spoedig mogelijk wordt verstrekt aan een persoon die het ouderlijk gezag heeft. 
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2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt aan een door het kind aangestelde en door de bevoegde autoriteit als 
zodanig aanvaarde andere geschikte volwassene verstrekt, indien het verstrekken van die informatie aan de persoon die 
het ouderlijk gezag heeft: 

a)  in strijd is met de belangen van het kind; 

b)  niet mogelijk is omdat, nadat redelijkerwijs te verwachten inspanningen zijn verricht, geen persoon die het ouderlijk 
gezag heeft, kan worden bereikt of zijn/haar identiteit niet bekend is; 

c)  op grond van objectieve en feitelijke omstandigheden de strafprocedure ernstig in gevaar zou kunnen brengen. 

Indien het kind evenwel geen andere geschikte volwassene heeft aangesteld of indien de door het kind aangestelde 
volwassene voor de bevoegde autoriteit niet aanvaardbaar is, wijst de bevoegde autoriteit, met inachtneming van de 
belangen van het kind, een andere persoon aan en verstrekt de informatie aan die persoon. Die persoon kan ook de 
vertegenwoordiger zijn van een autoriteit of van een andere instelling die verantwoordelijk is voor de bescherming of het 
welzijn van kinderen. 

3. Wanneer de omstandigheden die tot de toepassing van lid 2, onder a), b) of c), hebben geleid niet langer bestaan, 
wordt de informatie die het kind in overeenstemming met artikel 4 krijgt, en die in de loop van de procedure nog altijd 
relevant is, aan de persoon die het ouderlijk gezag heeft, verstrekt. 

Artikel 6 

Bijstand door een advocaat 

1. Kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure hebben recht op toegang tot een advocaat in 
overeenstemming met Richtlijn 2013/48/EU. Geen enkele bepaling in deze richtlijn, en met name in dit artikel, doet 
afbreuk aan dat recht. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen bijstand krijgen van een advocaat in overeenstemming met dit artikel, 
teneinde hen in staat te stellen hun recht van verdediging daadwerkelijk uit te oefenen. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen zonder onnodige vertraging bijstand van een advocaat krijgen vanaf het 
moment dat zij ervan in kennis worden gesteld dat zij verdachte of beklaagde zijn. In ieder geval worden kinderen door 
een advocaat bijgestaan vanaf om het even welk van de volgende momenten het eerst valt: 

a)  voordat zij door de politie of door een andere rechtshandhavingsautoriteit of rechterlijke instantie worden verhoord; 

b)  wanneer de onderzoeks- of andere bevoegde autoriteiten een tot onderzoek of andere vorm van bewijsgaring 
strekkende handeling verrichten, overeenkomstig lid 4, onder c); 

c)  zonder onnodig uitstel na de vrijheidsbeneming; 

d)  indien zij voor een in strafzaken bevoegde rechtbank zijn opgeroepen, binnen een redelijke termijn voordat zij voor 
deze rechtbank in rechte verschijnen. 

4. Bijstand door een advocaat omvat het volgende: 

a)  de lidstaten zorgen ervoor dat kinderen het recht hebben de advocaat die hen vertegenwoordigt onder vier ogen te 
ontmoeten en met hem te communiceren, ook voordat zij door de politie of een andere rechtshandhavingsinstantie 
of rechterlijke instantie worden verhoord; 

b)  de lidstaten zorgen ervoor dat kinderen door een advocaat worden bijgestaan tijdens verhoren en dat de advocaat 
daadwerkelijk aan het verhoor kan deelnemen. Deze deelname geschiedt overeenkomstig procedures van het 
nationale recht, mits die procedures de daadwerkelijke uitoefening of de essentie van het desbetreffende recht onverlet 
laten. Wanneer een advocaat aan een verhoor deelneemt, wordt dat feit vastgelegd overeenkomstig de in het nationale 
recht voorziene vastleggingsprocedure; 
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c)  de lidstaten zorgen ervoor dat kinderen ten minste door een advocaat worden bijgestaan tijdens de volgende 
onderzoekshandelingen of handelingen voor het vergaren van bewijsmateriaal, mits het handelingen betreft waarin 
het nationale recht voorziet en de aanwezigheid van de verdachte of beklaagde persoon bij die handelingen wordt 
verlangd: 

i)  meervoudige confrontaties, 

ii)  confrontaties, 

iii)  reconstructies van de plaats van een delict. 

5. De lidstaten eerbiedigen het vertrouwelijke karakter van de communicatie tussen kinderen en hun advocaat bij de 
uitoefening van het recht op bijstand door een advocaat op grond van deze richtlijn. Die communicatie omvat 
ontmoetingen, briefwisseling, telefoongesprekken en elke andere vorm van communicatie die krachtens het nationale 
recht is toegestaan. 

6. Op voorwaarde dat dit met het recht op een eerlijk proces strookt, mogen de lidstaten afwijken van lid 3 wanneer 
bijstand door een advocaat niet evenredig is in de omstandigheden van de zaak, met inachtneming van de ernst van het 
ten laste gelegde strafbare feit, de complexiteit van de zaak en de maatregelen die naar aanleiding van een dergelijk 
strafbaar feit zouden kunnen worden opgelegd, waarbij geldt dat de belangen van het kind altijd de eerste overweging 
dienen te vormen. 

In ieder geval zorgen de lidstaten ervoor dat kinderen door een advocaat worden bijgestaan: 

a)  wanneer zij voor een bevoegde rechtbank of rechter verschijnen met het oog op een besluit over detentie in elk 
stadium van de procedure dat onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, en 

b)  tijdens detentie. 

De lidstaten zorgen er verder voor dat vrijheidsbeneming niet als sanctie in een strafprocedure wordt opgelegd, tenzij 
het kind op zodanige wijze is bijgestaan door een advocaat dat het zijn rechten van verdediging daadwerkelijk heeft 
kunnen uitoefenen en, in ieder geval, tijdens de behandeling van zijn zaak voor een rechtbank. 

7. Indien het kind overeenkomstig dit artikel door een advocaat moet worden bijgestaan, maar er geen advocaat 
aanwezig is, stellen de bevoegde autoriteiten het verhoor van het kind of andere onderzoeks- of handelingen voor het 
vergaren van bewijs zoals bedoeld in lid 4, onder c), voor een redelijke termijn uit, om de komst van een advocaat 
mogelijk te maken of, indien het kind geen advocaat heeft aangesteld, een advocaat voor het kind te kunnen regelen. 

8. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de lidstaten, uitsluitend in de fase voorafgaand aan de rechtszaak, 
tijdelijk afwijken van de toepassing van de in lid 3 vastgestelde rechten, voor zover dit gerechtvaardigd is in het licht van 
de bijzondere omstandigheden van het geval, op grond van een of meer van de volgende dwingende redenen: 

a)  indien er sprake is van een dringende noodzaak om ernstige negatieve gevolgen voor het leven, de vrijheid of de 
fysieke integriteit van een persoon te voorkomen; 

b)  indien onmiddellijk optreden door de onderzoeksinstanties noodzakelijk is om te voorkomen dat substantiële schade 
wordt aangebracht aan de strafprocedure in verband met een ernstig strafbaar feit. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten bij de toepassing van dit lid rekening houden met de belangen 
van het kind. 

De beslissing om tot verhoor over te gaan ondanks het feit dat geen advocaat aanwezig is op grond van dit lid, mag 
alleen genomen worden na een beoordeling per geval, die ofwel uitgaat van een rechterlijke instantie of van een andere 
bevoegde autoriteit op voorwaarde dat de beslissing kan worden onderworpen aan rechterlijke toetsing. 

Artikel 7 

Recht op een individuele beoordeling 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen wat betreft 
bescherming, onderwijs, opleiding en sociale integratie. 
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2. Kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure worden daartoe individueel beoordeeld. Bij de 
individuele beoordeling wordt in het bijzonder rekening gehouden met de persoonlijkheid en rijpheid van het kind, zijn 
economische, sociale en familiale achtergrond, alsook eventuele specifieke kwetsbaarheden van het kind. 

3. De omvang en de uitvoerigheid van de individuele beoordeling hangen af van de omstandigheden van de zaak, de 
maatregelen die kunnen worden opgelegd als het kind schuldig wordt bevonden aan het ten laste gelegde strafbare feit, 
en het feit of het kind in het recente verleden al het onderwerp van een individuele beoordeling is geweest. 

4. De beoordeling dient om, in overeenstemming met de vastleggingsprocedure in de lidstaat in kwestie, alle 
informatie over de individuele kenmerken en situatie van het kind vast te stellen en vast te leggen die voor de bevoegde 
autoriteiten van nut kan zijn, teneinde: 

a)  te bepalen of er specifieke maatregelen ten aanzien van het kind moeten worden genomen; 

b)  na te gaan of ten aanzien van het kind voorzorgsmaatregelen passend en doeltreffend zouden zijn; 

c)  enig besluit te nemen of actie te ondernemen in het kader van de strafprocedure, waaronder bij het opleggen van een 
straf. 

5. De individuele beoordeling wordt uitgevoerd op het eerste passende moment in de procedure en, in overeen
stemming met lid 6, in elk geval vóór de tenlastelegging. 

6. Indien geen individuele beoordeling heeft plaatsgevonden, kan de tenlastelegging toch worden uitgebracht, op 
voorwaarde dat dit in het belang is van het kind en mits de individuele beoordeling in ieder geval beschikbaar is voor 
het begin van de behandeling van de zaak bij een rechtbank. 

7. Het kind wordt nauw bij de individuele beoordeling betrokken. De beoordeling wordt uitgevoerd door gekwali
ficeerd personeel dat een multidisciplinaire benadering volgt, waarbij, in voorkomend geval, de persoon die het ouderlijk 
gezag heeft, of een andere geschikte volwassene als bedoeld in de artikelen 5 en 15 en/of een gespecialiseerde beroepsbe
oefenaar, worden betrokken. 

8. Indien de elementen die ten grondslag liggen aan de individuele beoordeling substantieel veranderen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de individuele beoordeling tijdens de gehele strafprocedure wordt geactualiseerd. 

9. De lidstaten mogen afwijken van de verplichting een individuele beoordeling te doen wanneer de omstandigheden 
van het geval deze afwijking rechtvaardigen en mits dat verenigbaar is met het belang van het kind. 

Artikel 8 

Recht op medisch onderzoek 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen in het geval van vrijheidsbeneming zonder onnodige vertraging recht 
hebben op een medisch onderzoek, waarbij met name de algemene mentale en fysieke gesteldheid van het kind wordt 
beoordeeld. Het medisch onderzoek is zo non-invasief mogelijk en wordt uitgevoerd door een arts of een andere daartoe 
gekwalificeerde beroepsbeoefenaar. 

2. De uitkomst van het medisch onderzoek weegt mee als moet worden vastgesteld in hoeverre het betrokken kind in 
staat is om een verhoor of een andere onderzoekshandeling of procedure voor het vergaren van bewijsmateriaal te 
ondergaan, dan wel enige andere maatregel die met betrekking tot het kind is genomen of gepland. 

3. Het medisch onderzoek wordt uitgevoerd hetzij op initiatief van de bevoegde autoriteiten, met name wanneer 
bepaalde gezondheidskenmerken daartoe aanleiding geven, hetzij op verzoek van een van de volgende personen: 

a)  het kind; 

b)  de persoon die het ouderlijk gezag heeft of een andere geschikte volwassene als bedoeld in de artikelen 5 en 15; 

c)  de advocaat van het kind. 
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4. De conclusies van het medisch onderzoek worden schriftelijk vastgelegd. Indien nodig wordt medische bijstand 
verleend. 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat een ander medisch onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de omstandigheden 
daartoe nopen. 

Artikel 9 

Audiovisuele opnames van verhoren 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat van verhoren van kinderen door de politie of andere rechtshandhavingsinstanties 
tijdens strafprocedures audiovisuele opnames worden gemaakt wanneer dit in verhouding staat tot de omstandigheden 
van de zaak, onder andere gelet op het feit of er al dan niet een advocaat aanwezig is en of het kind al dan niet zijn 
vrijheid is ontnomen, mits de belangen van het kind steeds de eerste overweging vormen. 

2. Wanneer van de verhoren geen audiovisuele opnames worden gemaakt, worden ze op een andere passende manier 
opgenomen, zoals in de vorm van schriftelijke notulen die goed worden geverifieerd. 

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om, uitsluitend met het oog op de identificatie van het kind, 
vragen te stellen zonder dat daarvan dergelijke audiovisuele opnames worden gemaakt. 

Artikel 10 

Beperking van de vrijheidsbeneming 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de vrijheidsbeneming van kinderen tijdens elke fase van de procedure zo kort duurt 
als passend is. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en de individuele situatie van het kind en met de unieke 
omstandigheden van de zaak in kwestie. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat ten aanzien van kinderen vrijheidsbeneming, in het bijzonder detentie, uitsluitend 
als uiterste maatregel wordt opgelegd. De lidstaten zorgen ervoor dat elke vorm van detentie op een weloverwogen 
besluit stoelt en onderworpen is aan rechterlijke toetsing. Daarnaast vind met redelijke tussenpozen een periodieke 
rechterlijke toetsing plaats, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van het kind, de advocaat van het kind of een andere 
rechterlijke autoriteit dan een rechtbank. Onverminderd de rechterlijke onafhankelijkheid zorgen de lidstaten ervoor dat 
besluiten op grond van dit lid zonder onnodige vertraging worden genomen. 

Artikel 11 

Alternatieve maatregelen 

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde autoriteiten waar mogelijk gebruikmaken van alternatieve maatregelen in 
plaats van detentie (alternatieve maatregelen). 

Artikel 12 

Specifieke behandeling bij vrijheidsbeneming 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen in detentie gescheiden van volwassenen worden vastgehouden, tenzij het 
in het belang van het kind wordt geacht om hiervan af te wijken. 
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2. De lidstaten zorgen er tevens voor dat kinderen die in bewaring zijn genomen door de politie, gescheiden van 
volwassenen worden vastgehouden, tenzij: 

a)  het in het belang van het kind wordt geacht om hiervan af te wijken, of 

b)  dit in buitengewone omstandigheden niet mogelijk is, op voorwaarde dat het kind samen met volwassenen wordt 
vastgehouden op een manier die verenigbaar is met het belang van het kind. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 voorzien de lidstaten wanneer een kind in detentie de leeftijd van 18 jaar 
bereikt, in de mogelijkheid om die persoon gescheiden van andere volwassenen in detentie te blijven houden wanneer de 
omstandigheden van de persoon in kwestie dit rechtvaardigen, op voorwaarde dat dit verenigbaar is met de belangen 
van de kinderen die samen met die persoon worden vastgehouden. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en rekening houdend met het bepaalde in lid 3 mogen kinderen met jongvol
wassenen in detentie worden gehouden, tenzij dit niet strookt met de belangen van het kind. 

5. De lidstaten nemen, wanneer het kinderen in detentie betreft, passende maatregelen om: 

a)  hun gezondheid en fysieke en mentale ontwikkeling te waarborgen en te beschermen; 

b)  hun recht op onderwijs en opleiding te waarborgen, onder meer in het geval van kinderen met een lichamelijke of 
zintuiglijke handicap en leerproblemen; 

c)  de daadwerkelijke en geregelde uitoefening van hun recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven te 
waarborgen; 

d)  de toegang tot programma's die hun ontwikkeling en hun herintegratie in de samenleving bevorderen, te waarborgen, 
en 

e)  eerbiediging van hun vrijheid van godsdienst of geloofsovertuiging te waarborgen. 

De op grond van dit lid genomen maatregelen zijn evenredig met en afgestemd op de duur van detentie. 

Punten a) en e) van de eerste alinea zijn ook van toepassing op situaties van vrijheidsbeneming andere dan detentie. De 
genomen maatregelen zijn evenredig met en afgestemd op dergelijke situaties van vrijheidsbeneming. 

Punten b), c) en d) van de eerste alinea zijn uitsluitend van toepassing op situaties van vrijheidsbeneming andere dan 
detentie, indien dit evenredig is met en afgestemd op de aard en de duur van dergelijke situaties. 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen die het onderwerp van een vrijheidsbenemingsmaatregel zijn, zo snel 
mogelijk de persoon die het ouderlijk gezag heeft, kunnen ontmoeten, indien een dergelijke ontmoeting verenigbaar is 
met het onderzoek en operationele overwegingen. Dit lid geldt onverminderd de aanstelling of aanwijzing van een 
andere geschikte volwassene op grond van artikel 5 of 15. 

Artikel 13 

Tijdige en zorgvuldige behandeling van zaken 

1. De lidstaten nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat strafprocedures waarbij kinderen betrokken 
zijn, met spoed en de nodige zorgvuldigheid worden behandeld. 

2. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat kinderen altijd worden behandeld op een wijze 
die hun waardigheid beschermt en die past bij hun leeftijd, rijpheid en begripsvermogen, en dat rekening houdt met hun 
bijzondere behoeften, waaronder communicatieproblemen die zij mogelijkerwijs ondervinden. 
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Artikel 14 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de persoonlijke levenssfeer van kinderen tijdens strafprocedures wordt beschermd. 

2. Daartoe bepalen de lidstaten dat de rechtszittingen waarbij kinderen betrokken zijn, in de regel achter gesloten 
deuren plaatsvinden of bieden ze rechtbanken of rechters de mogelijkheid te besluiten om de behandeling van dit soort 
zaken achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. 

3. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de in artikel 9 bedoelde opnames niet openbaar 
worden gemaakt. 

4. Met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting en informatie en de vrijheid en het pluralisme van de media, 
sporen de lidstaten de media aan zelfreguleringsmaatregelen te treffen, teneinde de in dit artikel bedoelde doelstellingen 
te verwezenlijken. 

Artikel 15 

Recht van kinderen om tijdens rechtszittingen te worden vergezeld door de persoon die het ouderlijk gezag 
heeft 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen het recht hebben om tijdens rechtszittingen waarbij zij betrokken zijn, te 
worden vergezeld door de persoon die het ouderlijk gezag heeft. 

2. Een kind heeft het recht door een andere geschikte volwassene te worden vergezeld die door het kind wordt 
aangesteld en door de bevoegde autoriteit als zodanig wordt aanvaard, indien de aanwezigheid van de persoon die het 
ouderlijk gezag heeft die het kind ter terechtzitting vergezelt: 

a)  in strijd is met de belangen van het kind; 

b)  niet mogelijk is omdat, nadat redelijkerwijs te verwachten inspanningen zijn verricht, geen persoon die het ouderlijk 
gezag heeft, kan worden bereikt of zijn identiteit niet bekend is, of 

c)  onder objectieve en feitelijke omstandigheden de strafprocedure ernstig in gevaar zou brengen. 

Indien het kind evenwel geen andere geschikte volwassene heeft aangesteld of indien de door het kind aangestelde 
volwassene voor de bevoegde autoriteit niet aanvaardbaar is, wijst de bevoegde autoriteit, met inachtneming van de 
belangen van het kind, een andere persoon aan om het kind te vergezellen. Die persoon kan ook een vertegenwoordiger 
zijn van een autoriteit of een andere instelling die verantwoordelijk is voor de bescherming of het welzijn van kinderen. 

3. Wanneer de omstandigheden die tot de toepassing van lid 2, onder a), b) of c), hebben geleid, niet langer bestaan, 
heeft het kind het recht tijdens eventueel nog resterende zittingsdagen te worden vergezeld door de persoon die het 
ouderlijk gezag heeft. 

4. Naast het recht bepaald in lid 1 zorgen de lidstaten ervoor dat kinderen het recht hebben tijdens andere fasen van 
de procedure dan de terechtzittingen waarbij het kind aanwezig is, te worden vergezeld door de persoon die het 
ouderlijk gezag heeft of door een andere geschikte volwassene zoals bedoeld in lid 2, wanneer de bevoegde autoriteit 
van oordeel is dat: 

a)  het in het belang van het kind is dat het door die persoon wordt vergezeld, en 

b)  de aanwezigheid van die persoon de strafprocedure niet in gevaar brengt. 
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Artikel 16 

Recht van kinderen om persoonlijk aanwezig te zijn en aan hun proces deel te nemen 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen het recht hebben aanwezig te zijn bij hun proces en zij nemen alle nodige 
maatregelen om die deelname inhoud te geven, zoals de mogelijkheid om gehoord te worden en hun mening te geven. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen die niet aanwezig waren bij hun proces, het recht hebben op een nieuw 
proces of op een ander rechtsmiddel, in overeenstemming met en onder de voorwaarden zoals bedoeld in Richtlijn 
(EU) 2016/343. 

Artikel 17 

Procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel 

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de artikelen 4, 5, 6 en 8, 10 tot en met 15 en 18 bedoelde rechten mutatis 
mutandis van toepassing zijn ten aanzien van kinderen die gezochte personen zijn, vanaf hun aanhouding in verband 
met de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel in de uitvoerende lidstaat. 

Artikel 18 

Recht op rechtsbijstand 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale wetgeving inzake rechtsbijstand de daadwerkelijke uitoefening van het in 
artikel 6 bedoelde recht op bijstand van een advocaat garandeert. 

Artikel 19 

Voorzieningen in rechte 

De lidstaten zorgen ervoor dat kinderen die verdachte of beklaagde zijn in strafprocedures, alsmede kinderen die 
gezochte personen zijn, op grond van het nationale recht over doeltreffende voorzieningen in rechte beschikken in 
gevallen waarin hun rechten krachtens deze richtlijn zijn geschonden. 

Artikel 20 

Opleiding 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat rechtshandhavingsinstanties en het personeel van detentiecentra dat te maken krijgt 
met zaken waarbij kinderen betrokken zijn, een specifieke, op hun omgang met kinderen afgestemde opleiding volgen 
inzake de rechten van kinderen, geschikte verhoortechnieken, kinderpsychologie en taalgebruik dat is aangepast aan het 
kind. 

2. Onverminderd de rechterlijke onafhankelijkheid en verschillen in de manier waarop de rechtsstelsels in de lidstaten 
zijn georganiseerd, en met terdege inachtneming van de rol van diegenen die voor de opleiding van rechters en openbaar 
aanklagers verantwoordelijk zijn, nemen de lidstaten passende maatregelen om ervoor te zorgen dat rechters en 
openbaar aanklagers die te maken krijgen met strafzaken waarbij kinderen betrokken zijn, specifieke vaardigheden 
hebben op dat gebied of toegang hebben tot een specifieke opleiding, of beide. 
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3. Met terdege inachtneming van de onafhankelijkheid van de beroepsgroep en van de rol van diegenen die voor de 
opleiding van advocaten verantwoordelijk zijn, nemen de lidstaten passende maatregelen om ervoor te zorgen dat 
advocaten die te maken krijgen met strafzaken waarbij kinderen betrokken zijn, een specifieke opleiding als bedoeld in 
lid 2 volgen. 

4. Via hun overheidsdiensten of door subsidiëring van kinderhulporganisaties stimuleren de lidstaten initiatieven die 
ervoor zorgen dat degenen die diensten voor ondersteuning en herstelrecht aanbieden, passende opleiding krijgen op een 
niveau dat aangepast is aan hun contact met het kind, en professionele normen in acht nemen teneinde te garanderen 
dat zij deze diensten op een onpartijdige, respectvolle en professionele manier verlenen. 

Artikel 21 

Het verzamelen van gegevens 

De lidstaten zenden de Commissie uiterlijk op 11 juni 2021 en vervolgens om de drie jaar beschikbare gegevens toe 
over de wijze waarop de in deze richtlijn vervatte rechten ten uitvoer zijn gelegd. 

Artikel 22 

Kosten 

De lidstaten dragen de kosten die uit de toepassing van de artikelen 7, 8 en 9 voortvloeien, ongeacht de uitkomst van de 
procedure, tenzij die, wat de kosten die voortvloeien uit de toepassing van artikel 8 betreft, door een ziekteverzekering 
worden gedragen. 

Artikel 23 

Non-regressie 

Geen enkele bepaling in deze richtlijn mag worden opgevat als een beperking of afwijking van de rechten en procedurele 
waarborgen die voortvloeien uit het Handvest, het EVRM of andere toepasselijke bepalingen van het internationale recht, 
met name het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, of het recht van lidstaten dat een hoger beschermingsniveau 
biedt. 

Artikel 24 

Omzetting 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 11 juni 
2019 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt daarin of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze 
richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze 
richtlijn vallende gebied vaststellen. 
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Artikel 25 

Verslag 

De Commissie dient uiterlijk op 11 juni 2022 een verslag in bij het Europees Parlement en bij de Raad waarin wordt 
beoordeeld in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om aan deze richtlijn te voldoen, inclusief 
een beoordeling van de toepassing van artikel 6 en, indien nodig, vergezeld van wetgevingsvoorstellen. 

Artikel 26 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 27 

Addressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen. 

Gedaan te Straatsburg, 11 mei 2016. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 
M. SCHULZ  

Voor de Raad 

De voorzitter 
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT   
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Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering en de 
Overleveringswet ter implementatie van richtlijn 
nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 11 mei 2016 betreffende 
procedurele waarborgen voor kinderen die 
verdachte of beklaagde zijn in een 
strafprocedure (PbEU L 132) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat richtlijn nr. 2016/800/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende 
procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in 
een strafprocedure (PbEU L132) wijziging van het Wetboek van Strafvor-
dering en de Overleveringswet noodzakelijk maakt; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Het Wetboek van Strafvordering wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Na artikel 488a worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 488aa  

1. Onverminderd de artikelen 27c en 27ca, wordt aan de verdachte 
direct wanneer hij is aangehouden mededeling gedaan:

a. dat de ouders of voogd in kennis worden gesteld van zijn vrijheidsbe-
neming, indien deze wordt bevolen;

b. van het recht vergezeld te worden door de ouders of voogd of een 
vertrouwenspersoon, buiten het onderzoek op de terechtzitting, bedoeld 
in artikel 488ab;

c. van de mogelijkheid van audiovisuele registratie van verhoren, 
bedoeld in artikel 488ac;

d. van het recht op een medisch onderzoek, bedoeld in artikel 489a;
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e. van het recht op een advies over zijn persoonlijkheid en zijn levens-
omstandigheden, bedoeld in artikel 494a. 

2. Bij een oproeping om te worden gehoord als bedoeld in artikel 491a, 
wordt mededeling gedaan van het recht om te worden vergezeld door de 
ouders of voogd, of een vertrouwenspersoon. 

3. Bij een oproeping om te worden gehoord als bedoeld in artikel 493, 
vierde lid, wordt mededeling gedaan van:

a. het recht op vaststelling van een zo kort mogelijk passende duur van 
de voorlopige hechtenis, en de mogelijkheid van schorsing van de 
tenuitvoerlegging van het bevel voorlopige hechtenis, bedoeld in artikel 
493, eerste lid;

b. het recht vergezeld te worden door de ouders of voogd of een 
vertrouwenspersoon;

c. het recht op periodieke toetsing van de voorlopige hechtenis;
d. het recht om bij het ondergaan van voorlopige hechtenis gescheiden 

van volwassenen te verblijven. 
4. Bij de betekening van de dagvaarding wordt mededeling gedaan van:
a. de verplichting om bij het onderzoek op de terechtzitting in persoon 

te verschijnen, bedoeld in artikel 495a;
b. het recht op behandeling van de strafzaak achter gesloten deuren, 

bedoeld in artikel 495b;
c. het recht bij het onderzoek ter terechtzitting te worden vergezeld door 

de ouders of voogd, of een vertrouwenspersoon, bedoeld in artikel 496. 
5. De mededeling van rechten wordt gedaan in voor de verdachte 

eenvoudige en toegankelijke bewoordingen. Indien de verdachte de 
Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, wordt de mededeling van 
rechten in een voor hem begrijpelijke taal gedaan. 

Artikel 488ab  

1. Bij het verhoor door de opsporingsambtenaar heeft de verdachte het 
recht te worden vergezeld door de ouders of voogd of een vertrouwens-
persoon. 

2. De toegang van de persoon tot het verhoor kan worden geweigerd 
indien de hulpofficier van justitie van oordeel is dat:

a. het niet in het belang van de verdachte is dat hij door de ouder of 
voogd of vertrouwenspersoon wordt vergezeld, of

b. het belang van het onderzoek zich tegen die aanwezigheid verzet. 
3. De beslissing, bedoeld in het tweede lid, kan door de hulpofficier van 

justitie alleen met toestemming van de officier van justitie worden 
genomen. 

Artikel 488ac  

Een verhoor door een opsporingsambtenaar wordt audiovisueel 
geregistreerd wanneer de ernst van het misdrijf of de persoonlijkheid van 
de verdachte daartoe aanleiding geeft. 

 B

Artikel 488b komt te luiden: 

Artikel 488b  

1. In afwijking van artikel 27e, eerste lid, geeft de hulpofficier van justitie 
die bij de voorgeleiding beveelt dat de verdachte wordt opgehouden voor 
onderzoek, zo spoedig mogelijk kennis van de vrijheidsbeneming en van 
de redenen daarvan aan de ouders of voogd. De ouders of voogd 
ontvangen daarbij zo spoedig mogelijk een mededeling van rechten als 
bedoeld in artikel 488aa. 
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2. De mededeling van rechten, bedoeld in het eerste lid, blijft 
achterwege wanneer:

a. deze in strijd is met de belangen van de verdachte;
b. de mededeling niet mogelijk is omdat de ouders of voogd na 

redelijke inspanning niet kunnen worden bereikt of onbekend zijn. 
3. In het geval, bedoeld in het tweede lid, wordt de mededeling gedaan 

aan een vertrouwenspersoon. Wanneer de verdachte geen vertrouwens-
persoon heeft aangewezen, wordt de mededeling gedaan aan de raad 
voor de kinderbescherming. 

4. Indien de omstandigheden, bedoeld in het tweede lid, ophouden te 
bestaan, ontvangen de ouders of voogd de mededeling alsnog. 

 C

Artikel 489 komt te luiden: 

Artikel 489  

1. Indien de verdachte is aangehouden, stelt de officier van justitie of de 
hulpofficier van justitie die bij de voorgeleiding beveelt dat de verdachte 
wordt opgehouden voor onderzoek, het bestuur van de raad voor 
rechtsbijstand direct van zijn aanhouding in kennis, opdat het bestuur een 
raadsman aanwijst. Deze kennisgeving kan achterwege blijven indien de 
verdachte een raadsman heeft gekozen en deze of een vervangende 
raadsman tijdig beschikbaar zal zijn. 

2. Artikel 28a is niet van toepassing. 
3. Indien de verdachte in de avonduren wordt heengezonden bij gebrek 

aan een beschikbare raadsman, onder de gelijktijdige aanzegging dat de 
verdachte de volgende dag alsnog zal worden verhoord, vindt het eerste 
lid overeenkomstige toepassing bij dat verhoor. 

 D

Na artikel 489 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 489a  

1. De hulpofficier van justitie die bij de voorgeleiding beveelt dat de 
verdachte wordt opgehouden voor onderzoek kan ambtshalve, op verzoek 
van de verdachte, de raadsman, de ouder of voogd of vertrouwens-
persoon bevelen dat de verdachte medisch wordt onderzocht om vast te 
stellen of deze in staat is een verhoor te ondergaan of te worden 
onderworpen aan een onderzoekshandeling. Bij een medisch onderzoek 
wordt de algemene geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de 
verdachte beoordeeld. Het onderzoek is zo non-invasief mogelijk. 

2. Een medisch onderzoek vindt plaats door een arts of onder de 
verantwoordelijkheid van een arts. 

3. Indien de uitkomst van het medisch onderzoek daartoe aanleiding 
geeft, kan een verhoor van de verdachte of een onderzoekshandeling die 
deze moet ondergaan en die is gericht op de bewijsgaring, worden 
uitgesteld. 

4. Van een bevel als bedoeld in het eerste lid, of een beslissing van de 
hulpofficier van justitie als bedoeld in het derde lid, wordt proces-verbaal 
opgemaakt. Indien ondanks een daartoe strekkend verzoek geen medisch 
onderzoek heeft plaatsgevonden, vermeldt het proces-verbaal de redenen 
daarvan. Indien wel een medisch onderzoek heeft plaatsgevonden, 
vermeldt het proces-verbaal de conclusie daarvan. 
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Artikel 491 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «Voor de verdachte die geen 
raadsman heeft, wijst het bestuur van de raad voor rechtsbijstand een 
raadsman aan» vervangen door: «Onverminderd artikel 489, eerste lid, 
wijst het bestuur van de raad voor rechtsbijstand voor de verdachte die 
geen raadsman heeft, een raadsman aan». 

2. Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende: 
3. Voor de veroordeelde die geen raadsman heeft, wijst het bestuur van 

de raad voor rechtsbijstand een raadsman aan, indien de veroordeelde, 
gelet op de aard van een krachtens de artikelen 77u of 77ee, eerste lid, in 
verband met artikel 14i, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, af te 
nemen verhoor, diens bijstand behoeft. 

4. De aanwijzing, bedoeld in het derde lid, geschiedt op last van de 
voorzitter van de rechtbank, onderscheidenlijk, wanneer hoger beroep is 
ingesteld tegen het eindvonnis in eerste aanleg, door de voorzitter van het 
gerechtshof. 

 F

Na artikel 491 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 491a  

1. Wanneer de verdachte wordt gehoord als bedoeld in artikel 491, 
tweede lid, heeft deze het recht te worden vergezeld door de ouders of 
voogd of een vertrouwenspersoon die de officier van justitie geschikt 
acht. 

2. De officier van justitie roept de ouders of voogd, op bij het horen 
aanwezig te zijn. Aan de verdachte wordt kennis gegeven dat hij zich bij 
het horen kan laten vergezellen door een vertrouwenspersoon. 

3. De toegang van die persoon tot het verhoor kan worden geweigerd 
indien de officier van justitie van oordeel is dat:

a. het niet in het belang van de verdachte is dat hij door die persoon 
wordt vergezeld, of

b. het belang van het onderzoek of de behandeling van de zaak zich 
tegen aanwezigheid van die persoon verzet. 

 G

Artikel 493 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt voor de eerste volzin een volzin ingevoegd, 
luidende: «Voorlopige hechtenis wordt voor een zo kort mogelijke 
passende duur bevolen.» 

2. In het eerste lid wordt «veroordeelde» vervangen door «verdachte». 

3. In het zesde lid wordt «jeugdige» telkens vervangen door 
«verdachte». 

4. Aan het artikel wordt een zevende lid toegevoegd, luidende: 
7. De rechter slaat acht op de leeftijd en persoonlijkheid van de 

verdachte en de omstandigheden waaronder het feit zou zijn begaan. 
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Na artikel 493 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 493a  

1. Wanneer de verdachte wordt gehoord als bedoeld in artikel 493, 
vierde lid, heeft deze het recht te worden vergezeld door de ouders of 
voogd. De ouders of voogd worden hiertoe opgeroepen. 

2. Artikel 496, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 I

Artikel 494, eerste lid, komt te luiden: 
1. De officier van justitie wint bij de raad voor de kinderbescherming 

inlichtingen in omtrent de persoonlijkheid en de levensomstandigheden 
van de verdachte, tenzij hij aanstonds onvoorwaardelijk van vervolging 
afziet. Indien de officier van justitie de zaak voor de kantonrechter of bij 
wijze van strafbeschikking vervolgt, kan hij deze inlichtingen bij de raad 
inwinnen. 

 J

Na artikel 494 worden twee artikelen ingevoegd, luidende: 

Artikel 494a  

1. Ter uitvoering van het verzoek om inlichtingen als bedoeld in artikel 
494 wordt over de verdachte een advies uitgebracht door de raad. 

2. Bij het opstellen van het advies wordt melding gemaakt van 
specifieke kwetsbaarheden zo daarvan blijkt. 

3. Van het opstellen van een advies kan worden afgezien indien over de 
verdachte in de periode van een jaar voorafgaand aan de inverzekering-
stelling al een advies is opgesteld. 

4. De verdachte, zijn ouders of voogd of een vertrouwenspersoon 
worden bij het opstellen van het advies betrokken. 

Artikel 494b  

1. Indien over de verdachte advies is uitgebracht als bedoeld in artikel 
494a geeft de strafbeschikking aan op welke wijze daarmee rekening is 
gehouden bij het opleggen van een straf of bij de keuze voor een 
aanwijzing betreffende het gedrag. 

2. Indien over de verdachte advies is uitgebracht als bedoeld in artikel 
494a geeft het vonnis aan op welke wijze met het advies rekening is 
gehouden. 

 K

In artikel 496 worden onder vernummering van het tweede en derde lid 
tot het vierde en vijfde lid, twee artikelleden ingevoegd, luidende: 

2. De verdachte heeft het recht te worden vergezeld door een vertrou-
wenspersoon die door de rechter geschikt wordt geacht, indien de rechter 
van oordeel is dat: 

a. de aanwezigheid van de ouders of voogd in strijd is met de belangen 
van de verdachte;

b. na redelijke inspanning is gebleken dat de ouders of voogd niet 
kunnen worden bereikt of onbekend zijn;

c. de behandeling van de zaak zich tegen aanwezigheid van de ouders 
of voogd verzet. 
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3. Indien in het geval, bedoeld in het tweede lid, de verdachte geen 
vertrouwenspersoon heeft aangewezen of wanneer de rechter de 
aangewezen persoon ongeschikt acht, wordt de verdachte bijgestaan door 
een vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming. 

 L

In artikel 500, eerste lid, wordt de zinsnede «496, eerste lid, tweede 
volzin, vijfde en zesde lid,» vervangen door «496,». 

ARTIKEL II  

De Overleveringswet wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 17, derde lid, wordt de zin «De artikelen 27e en 488b van het 
Wetboek van Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing» 
vervangen door «De artikelen 27e, 488ab en 488b van het Wetboek van 
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing». 

 B

Aan artikel 21, wordt een lid toegevoegd, luidende: 
10. Indien de opgeëiste persoon minderjarig is en de identiteit en 

verblijfplaats van de ouders of voogd bekend zijn en deze binnen een 
afzienbare termijn daartoe in de gelegenheid zijn, kan de minderjarige zich 
tijdens een verhoor als bedoeld in het vierde lid laten vergezellen door de 
ouders, voogd of een vertrouwenspersoon. 

 C

Aan artikel 24 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
4. Indien de opgeëiste persoon minderjarig is, wordt de raad voor de 

kinderbescherming van de tijd en plaats van het verhoor op de hoogte 
gesteld. Indien de identiteit en verblijfplaats van de ouders of voogd 
bekend zijn, worden de ouders of voogd eveneens van de tijd en plaats 
van het verhoor op de hoogte gesteld. 

 D

Aan artikel 25 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
5. Indien de opgeëiste persoon minderjarig is, worden verschenen 

ouders of voogd en de verschenen vertegenwoordiger van de raad voor 
de kinderbescherming in de gelegenheid gesteld de minderjarige bij te 
staan. 

 E

Artikel 62 komt te luiden: 

Artikel 62  

Artikel 490, eerste lid, eerste volzin en derde lid, van het Wetboek van 
Strafvordering is van overeenkomstige toepassing. 
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ARTIKEL III  

Indien deze wet eerder in werking treedt dan artikel I, onderdeel EE van 
de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen, komt 
artikel I, onderdeel EE van die wet te luiden: 

 EE

In artikel 491, derde lid, wordt «77u of 77ee» vervangen door «6:6:3 of 
6:6:37» en wordt «artikel 14i, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht» 
vervangen door «artikel 6:6:4, derde lid». 

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 mei 2019 
Willem-Alexander 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
S. Dekker 

Uitgegeven de vierentwintigste mei 2019 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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Geen kind routineus in de cel, I. Weijers 

20 maart 2019 

Drie meisjes van 13 en 14 jaar slenteren door de Big Bazar in Apeldoorn. Als ze de winkel 

verlaten gaat het alarm af. Een van hen heeft geprobeerd een lippenstift te jatten. De politie 

wordt gebeld, waarna ze alle drie worden meegenomen naar het bureau en daar urenlang worden 

vastgehouden, zonder dat ze hun ouders mogen spreken. Drie kereltjes van 15 komen af op de 

luidruchtige opening van feestcafé ’t Lammetje van rapper Lil’ Kleine in Amsterdam. Uit pure 

baldadigheid pikt een van hen een van de 20 tuin-lammetjes van het café, waarna ze wegrennen. 

Undercover-agenten gaan achter hem aan, slaan hem in de boeien en zetten hem in een politiecel. 

Een 13-jarige wordt aangehouden op verdenking van fietsendiefstal, terwijl hij zegt dat hij juist 

probeerde zijn vriendjes daarvan te weerhouden en de eigenaar van de fiets te helpen. Omdat de 

politie zijn vriendjes niet kan vinden wordt hij twee dagen lang op het bureau vastgehouden. 

Het verhaal van Toine Heijmans, vorig jaar zomer, over zijn zoon die ruim 7 uur in een politiecel 

zat, omdat hij een pak koekjes en twee drankjes had gestolen in een supermarkt blijkt allerminst 

uitzonderlijk. Advocaten en politiemensen bevestigen dat regelmatig kinderen die nooit eerder 

met de politie in aanraking zijn geweest vanwege een flutdelict urenlang worden opgesloten in 

een kale cel, met een metalen toilet en een betonnen bedbank. Zo vertelde een advocaat ons 

onlangs dat een 13-jarige die allang in z’n bed lag, tegen middernacht van zijn bed werd gelicht en 

in een politiecel gegooid, verdacht van heling van een brommer. Hij huilde de hele nacht. De 

volgende ochtend bleek al snel dat er sprake is van een persoonsverwisseling. Toch werd hij pas 

aan het eind van de middag na 18 uur vrijgelaten, oververmoeid en totaal overstuur. Het blijkt 

regelmatig voor te komen dat pubers ‘savond worden aangehouden en dan niet naar huis worden 

gestuurd, maar de hele nacht in een politiecel worden vastgehouden. Vanwege een recente 

wettelijke aanpassing mogen verdachten inmiddels maximaal 9 uur op deze wijze wordt 

vastgehouden, waarbij de 9 nachtelijke uren niet worden meegeteld, ook al gaat het om diefstal 

van lippenstift of koekjes en ook al gaat het om kinderen met een blanco strafblad. 

Er zijn weinig mensen in Nederland die dit aanvaardbaar vinden. Dat geldt ook voor politie en 

justitie. Vanuit de politieacademie werd bijvoorbeeld op het verhaal van Heijmans gereageerd met 

de stelling dat alle betrokken professionals zich in zo’n geval steeds de vraag moeten stellen ‘zou 

ik willen dat mijnkind zo wordt behandeld?’ We vinden het vanzelfsprekend dat 

vrijheidsbeneming bij kinderen alleen als het echt niet anders kan wordt toegepast, zoals het VN-

Kinderrechtenverdrag verlangt. 

Uit zelfrapportages blijkt bovendien dat de meeste kinderen wel eens over de schreef gaan. 

Doorgaans schrikt de omgeving daarvan, en terecht. Maar net zo terecht beschouwen we dit als 

vervelend, maar normaal experimenteergedrag, dat om een leeftijdsadequate sanctie vraagt. 

Dergelijk gedrag geeft op zich overigens geen enkele aanwijzing voor voortgezet crimineel 

gedrag. Tenslotte roept de energie die de politie besteedt aan het langdurig vasthouden van 

kinderen op het bureau ook nog heel andere vragen op, met name over de efficiency. We krijgen 

immers voortdurend signalen dat de politie mensen tekort komt om alle aangiftes in behandeling 

te nemen en om zware criminelen te kunnen opsporen en hun straf te laten uitzitten. Had de Dik 

Trom-actie van de lammetje-pikkers niet wat efficienter door de agenten in burger kunnen 

66

https://www.destentor.nl/apeldoorn/wat-deed-de-politie-fout-bij-aanhouding-van-twee-tienermeiden-in-apeldoorn~a2ad694a/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/wat-deed-de-politie-fout-bij-aanhouding-van-twee-tienermeiden-in-apeldoorn~a2ad694a/
http://nieuws.vandaag.24.nl/laatste/hij-heeft-een-lammetje-gepakt-en-is-weggerend
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/17/13-jarige-steelt-blikje-fris-urenlang-de-cel-in-a1610387
https://www.politieacademie.nl/het-belang-van-een-moreel-kompas


worden afgedaan, zodat ze hun energie konden sparen voor het echte werk? En had de 13-jarige 

die ten onrechte ‘snachts was vastgezet omdat hij was verward met een andere persoon, de 

volgende ochtend echt niet meteen vrijgelaten kunnen worden? 

Kinderen hoeven helemaal niet urenlang te worden vast gehouden op het bureau. Dat kan 

gewoon thuis, waarna ze later op afspraak op het bureau verschijnen. Als het kind niet komt 

opdagen, geeft dat meteen een indicatie dat er iets niet goed zit en dan moeten de ouders daarop 

worden aangesproken en jeugdzorg worden ingeschakeld. 

Vanuit die invalshoek is het verheugend dat recent in Twente met succes een proef afgerondmet 

als uitgangspunt geen minderjarigen onnodig in de cel. Een kind dat voor de eerste keer met de 

politie in aanraking komt voor een relatief licht delict kan na een telefoontje met de ouders direct 

naar huis. Binnen een week hebben kind en ouders dan een zogeheten ‘reprimandegesprek’ op 

het politiebureau. Vanuit het hele land bestaat bij de politie interesse voor deze aanpak. Minister 

Dekker heeft aangekondigd dat hij binnenkort met voorstellen komt voor verbetering van het 

jeugdstrafrecht. Het valt te hopen dat het reprimandegesprek, voortgekomen uit kritische reflectie 

vanuit de politiepraktijk, daarin een belangrijke plaats krijgt. 
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Verhoging strafrechtelijke minimumleeftijd in context 

RSJ Advies over verhoging van de strafrechtelijke minimumleeftijd en 

het belang van goede jeugdhulp 

Samenvatting 

De staatsecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en 

Jeugdbescherming (RSJ) gevraagd om te adviseren over een verhoging van de 

minimumleeftijdsgrens voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. De afgelopen periode 

heeft de RSJ een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de functionaliteit van deze 

minimumleeftijd. In dit rapport presenteert de RSJ zijn bevindingen.  

De RSJ heeft zich gericht op de vraag of in het licht van een rechtvaardige en 

effectieve aanpak van jeugdige delinquenten een verhoging van de 

strafrechtelijke minimumleeftijd van twaalf jaar wenselijk is. De RSJ heeft na een 

eerste verkenning aanleiding gezien te kijken hoe in Nederland wordt omgegaan met 

jongeren die normoverschrijdend gedrag vertonen en daarvoor in aanraking komen met 

het strafrecht. De RSJ heeft zich hiermee niet slechts willen beperken tot de 

onderzoeksvragen en een analyse van de argumenten voor- en tegen verhoging. Een 

uitgebreid literatuuronderzoek, interviews met professionals en een toetsingsronde onder 

bestuurders en experts in het jeugdveld vormen de kern van dit onderzoek.  

Op basis van deze bevindingen adviseert de RSJ om de minimumleeftijd te verhogen 

naar tenminste veertien jaar. Voor de RSJ is het belang van rechtszekerheid het 

doorslaggevende argument voor het hanteren van een duidelijke minimum 

leeftijdsgrens. De RSJ constateert dat de verwijtbaarheid van strafbaar gedrag bij 

jongeren afhankelijk is van de ontwikkeling van een individueel kind. Tegelijk ziet de RSJ 

het belang van het hanteren van een duidelijke minimum leeftijdsgrens, een grens die 

hoger ligt dan de huidige. De belangen van slachtoffers kunnen ook buiten het 

strafrechtelijk kader behartigd worden doordat ze een plaats hebben of krijgen in de 

civielrechtelijke interventies. Daarnaast zijn ouders ook in het civielrecht aansprakelijk 

voor schade door kinderen tot veertien jaar. Tot slot zijn slachtoffers indirect gediend 

door het terugdringen van recidive. 

Dit advies is gebaseerd op de volgende drie hoofdbevindingen: 

1. Nederland is gebonden aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten

van het Kind (IVRK). Dit verdrag schrijft voor dat een minimum leeftijd

gehanteerd moet worden waarop jeugdigen strafrechtelijk aansprakelijk zijn. Het

VN-kinderrechtencomité stelt dat deze leeftijdsgrens idealiter op minstens

veertien jaar ligt.
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2. Een jeugdige komt pas in aanmerking om strafrechtelijk vervolgd te

worden als hij competent en capabel is om de consequenties van eigen

handelen te overzien. Vanuit ontwikkelingsperspectief gezien is de

verwijtbaarheid van het gedrag van jongeren afhankelijk van de

hersenontwikkeling en de gerelateerde ontwikkeling van functies zoals het

kunnen inschatten van consequenties.

3. Om toch tot een algemeen geldende minimumleeftijd te komen, moet de

leeftijd worden gehanteerd waarop een jeugdige snapt wat er in het

strafrechtelijk proces gebeurt. Degene die onderworpen is aan een

strafrechtelijk proces, moet minstens begrijpen wat er met hem in dit proces

gebeurt. Hij moet effectief kunnen participeren in een strafrechtelijk proces. Dat

houdt in dat een procesdeelnemer een afdoende kennis en inzicht moet hebben

van de aard van het strafproces, en van wat de weerslag van de procedure kan

zijn.1 Het zou onrechtvaardig zijn iemand een strafproces te laten ondergaan dat

diegene niet begrijpt. Het proces kan immers vergaande consequenties hebben.

De meeste jongeren blijken pas vanaf hun veertiende te snappen wat er gebeurt

in een strafrechtelijk proces. Dat geeft aanleiding om deze leeftijd als minimum te

nemen. Dit is twee jaar hoger dan de huidige gestelde leeftijdgrens.

Op basis van de bevindingen stelt de RSJ dat vrijwillige of gedwongen jeugdhulp 

voor kinderen tot ten minste veertien jaar de voorkeur geniet boven het 

strafrecht. Jeugdhulp moet dan wel verder investeren in een effectieve aanpak. De 

kennis daarvoor is voorhanden. Dit advies is gebaseerd op de volgende bevindingen:  

 Recidive kan door effectieve jeugdhulp worden voorkomen

 Jeugdhulp biedt de kans om vroegtijdig in te grijpen

 Civielrecht kan beter benut worden

 Investeringen kunnen de jeugdhulp versterken

 Rechtspositie van de jongere in het civiel recht verdient verbetering

De RSJ advisering van de RSJ wil zich met dit advies niet alleen een 

voorstander tonen van een verhoging van de strafrechtelijke minimumleeftijd, 

maar tevens het belang van de (door)ontwikkeling van een effectieve 

jeugdketen benadrukken. De uitdaging is niet enkel hoe en op welke leeftijd 

jeugddelinquenten strafrechtelijk kunnen worden aangepakt, maar ook hoe de overheid 

met deze jongeren omgaat, nadat maar vooral vóórdat zij misstappen begaan. De RSJ is 

van mening dat verbetering van de jeugdhulp noodzakelijk is. De evidence based kennis 

voor een effectieve aanpak is aanwezig, maar wordt nog onvoldoende ingezet.  

1 EHRM 15 juni 2004. 
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 27-06-2019

Datum publicatie 26-08-2019

Zaaknummer 23-004303-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
jeugd, OM NO in vervolging. (uitnodigingsbrief voor Haltafdoening heeft vd niet
bereikt, hetgeen niet aan vd kan worden toegerekend

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004303-18

datum uitspraak: 27 juni 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de kinderrechter in de rechtbank Amsterdam van 3 december 2018 in de strafzaak onder
parketnummer 13-157446-18 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 2003,

adres volgens BRP: [adres 1],

feitelijk woonadres: [adres 2].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 13 juni
2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de

ECLI:NL:GHAMS:2019:2454

Onderzoek van de zaak

82



verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

zij op of omstreeks 3 april 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen, een hoeveelheid winkelgoederen (onder andere: sokken,
spijkerbroek(en) en oorbellen), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan
verdachte en/of haar mededader(s) toebehoorde, te weten aan winkelbedrijf [winkel], heeft
weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan
de kinderrechter.

De raadsman heeft het hof verzocht het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de
vervolging van de verdachte nu aan de verdachte een Haltafdoening is toegezegd, maar deze
toezegging niet (op correcte wijze) is geëffectueerd.

De advocaat-generaal heeft daarop gereageerd. Primair heeft zij de ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie bepleit, subsidiair kan zij zich, met de verdediging, vinden in een niet-ontvankelijk
verklaring van het openbaar ministerie en meer subsidiair verzoekt zij aanhouding van de behandeling
van de zaak.

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep zijn de volgende feiten en
omstandigheden komen vast te staan.

De minderjarige verdachte staat ingeschreven op het adres van haar, met het gezag over haar

Tenlastelegging

Vonnis waarvan beroep

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie
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belaste, moeder.

De verdachte verblijft feitelijk niet bij haar moeder maar bij haar oudere halfzuster.

Tijdens haar verhoor bij de politie heeft de, toen 14 jaar oude, minderjarige verdachte het adres van
haar halfzuster opgegeven als het adres waar zij woont, staat ingeschreven en waar gerechtelijke
post heen gestuurd kan worden.

De moeder, als getuige ter terechtzitting in hoger beroep gehoord, heeft aangegeven dat zij wel een
brief heeft ontvangen van Halt, maar dat, voor zover zij zich dat nog kan herinneren, de inhoud
daarvan de vergoeding van de schade betrof. Zij heeft daarover met haar dochter gesproken en die
vertelde haar dat de betaling van het schadebedrag geregeld was.

De kinderrechter maakt in het vonnis waarvan beroep melding van het feit dat er drie keer een Halt
brief is gestuurd naar het adres dat door de verdachte is opgegeven.

In het dossier bevinden zich geen kopie brieven met betrekking tot een Haltafdoening.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep bevestigd dat het de intentie van het
openbaar ministerie was de verdachte een Haltafdoening aan te bieden.

Het hof concludeert uit bovenstaande dat de uitnodigingsbrief voor de Haltafdoening de verdachte
nimmer heeft bereikt.

Dit gegeven kan, in de gegeven situatie in redelijkheid, niet aan de minderjarige verdachte worden
toegerekend, nu van haar niet verwacht mag worden dat zij zelf na gaat of zij op het adres waar zij
verblijft ook werkelijk staat ingeschreven; daarvoor is de ouder met gezag verantwoordelijk.

Onder deze zeer specifieke omstandigheden is het hof van oordeel dat de beslissing van het
openbaar ministerie tot vervolging van de verdachte op zodanig onzorgvuldige wijze tot stand is
gekomen dat het hof, met afweging van alle belangen, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal
verklaren in de vervolging.

Gelet op bovenstaande wijst het hof het verzoek van de advocaat-generaal om de behandeling van
de strafzaak aan te houden, teneinde de verdachte in de gelegenheid te stellen hangende deze
strafzaak alsnog een Haltafdoening te verrichten, af.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart het openbaar ministerie ter zake van het ten laste gelegde niet-ontvankelijk in de
strafvervolging.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting

BESLISSING
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hadden mr. J.H.C. van Ginhoven, mr. A.M. Kengen en mr. A. Dantuma-Hieronymus, in tegenwoordigheid
van mr. A.M. van Tilburg, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof
van 27 juni 2019.

Dee jongste raadsheer is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

=========================================================================

[…]
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 06-03-2018

Datum publicatie 16-03-2018

Zaaknummer 96-134883-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Kantonrechter oordeelt dat de Richtlijn en kader strafvordering jeugd en
adolescenten inclusief strafmaten halt ook geldt voor overtredingszaken bij
minderjarigen en verklaart het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk omdat er
gelijk is gedagvaard in plaats van een waarschuwing, voorwaardelijk sepot of een
officiersafdoening.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Vonnis

In de strafzaak met parketnummer 96-134883-17 tegen verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats]

wonende [adres]

Raadsman: mr. M.A.M. Karsten

Officier van justitie: mr. V. Jorna

De kantonrechter heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 6
maart 2018.

ECLI:NL:RBAMS:2018:1514
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Aan verdachte is tenlastegelegd dat zij, op of omstreeks 19 mei 2017 te Amsterdam als bestuurder
van een motorrijtuig (tweewielige bromfiets) heeft gereden op de weg, de Troepiaalsingel, zonder dat
aan haar door de daartoe bevoegde autoriteit, als bedoeld in artikel 116 lid 1 van de
Wegenverkeerswet 1994 een rijbewijs was afgegeven voor de categorie van motorrijtuigen, waartoe
dat motorrijtuig behoorde;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de
Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

(art 107 lid 1 Wegenverkeerswet 1994)

Door de raadsman is een preliminair verweer gevoerd inhoudende dat het openbaar ministerie niet
ontvankelijk dient te worden verklaard omdat aan de minderjarige verdachte geen transactie is
aangeboden of niet is uitgenodigd voor een officiersafdoening.

De raadsman heeft ook aangevoerd dat de ouder(s) in de uitnodigingsbrief niet op de hoogte is/zijn
gesteld van de inhoud van de beschuldiging. De officier van justitie heeft verweer gevoerd. Allereerst
voert de officier van justitie aan dat de dagvaarding is meegezonden met de uitnodigingsbrief. Gezien
dit verweer heeft de kantonrechter dit deel van het niet ontvankelijkheidsverweer verworpen.

De officier van justitie heeft verder aangevoerd dat het beleid is om zaken als deze, ook bij first
offenders, middels een dagvaarding voor te leggen aan de kantonrechter. Het gaat volgens de officier
van justitie om relatief ernstige overtredingen en een zitting bij de kantonrechter heeft een sterker
pedagogisch effect op de minderjarige dan een transactie of een officiersafdoening.

Voor misdrijven gepleegd door minderjarigen hanteert het openbaar ministerie een vervolgingsbeleid
dat is gebaseerd op de Richtlijn en kader strafvordering jeugd en adolescenten inclusief strafmaten
halt. In deze richtlijn staat dat een minderjarige verdachte bij een 1e of 2e keer plegen van een licht
delict een halt aanbod, een voorwaardelijk sepot of een OM afdoening krijgt aangeboden. Pas bij een
meerpleger of een zwaarder delict wordt gedagvaard. Alhoewel in deze richtlijn alleen wordt
gesproken over misdrijven en niet over overtredingen kan de kantonrechter aan een minderjarige
verdachte, die first offender is van een overtreding, niet uitleggen dat een minderjarige standaard niet
wordt gedagvaard bij een licht misdrijf en bij een overtreding wel. In de rangorde van strafbare feiten
is een overtreding in principe altijd lichter dan een misdrijf. De kantonrechter is van oordeel dat het
rijden zonder rijbewijs op een bromfiets/snorfiets doorgaans is te beschouwen als een licht vergrijp.
Weliswaar kunnen de gevolgen bij het veroorzaken van een ongeval met schade ernstig zijn omdat er
onverzekerd wordt gereden, maar bij dit feit is eerder sprake van puberaal even niet nadenken dan
een strafrechtelijke verwijtbare gedraging. Dat geldt in ieder geval bij first offenders. Een
pedagogische reactie waarbij de minderjarige verdachte in aanwezigheid van de ouder(s) bewust

1 Tenlastelegging

2 Preliminair verweer.

3 Overweging kantonrechter.
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wordt gemaakt van zijn risicovolle gedrag, waarbij zou kunnen worden volstaan met een
waarschuwing heeft de voorkeur boven het in het strafrecht trekken van een eenmalige misstap.
Waarom niet volstaan met een voorwaardelijk sepot na een goed pedagogisch gesprek? Maar goed,
het openbaar ministerie heeft op zich wel de vrijheid om te kiezen voor zwaardere afdoening buiten
de rechter om. Op basis van de hiervoor genoemde richtlijnen heeft het openbaar ministerie echter
niet de vrijheid om een first offender voor dit feit direct te dagvaarden voor de kantonrechter.

De vraag is natuurlijk wel, welk belang een minderjarige first offender heeft bij een transactie of
officiersafdoening boven een oordeel van de kantonrechter. Het belang is vooral gelegen in het feit dat
in de praktijk een veroordeling door een rechter in het kader van een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) zwaarder weegt dan een transactie of officiersafdoening. Weliswaar levert een enkele
veroordeling voor een overtreding, zeker bij een minderjarige, in principe geen negatieve gevolgen op
voor een VOG, maar een veroordeling door een rechter kan in de toekomst wel degelijk een negatieve
rol spelen in combinatie met andere justitiecontacten voor andere feiten. Bovendien, het is het
openbaar ministerie zelf dat bij minderjarige verdachten van misdrijven de transactie of
officiersafdoening vaak promoot boven de afdoening via de rechter met het argument dat deze wijze
van afdoening gunstiger is voor een VOG.

De kantonrechter kan zich voorstellen dat niet wordt gekozen voor een transactie bij een verdenking
rijden zonder rijbewijs omdat van een transactie geen of een beperkt pedagogisch effect uitgaat. Op
basis van de hierboven al aangehaalde richtlijn vervolging jeugd bij misdrijven is het openbaar
ministerie naar het oordeel van de kantonrechter verplicht om aan de minderjarige verdachte de
mogelijkheid van een officiersafdoening aan te bieden. Pas als de minderjarige er voor kiest om de
verdenking voor te leggen aan de kantonrechter dient er over te worden gegaan tot dagvaarding.

BESLISSING:

De kantonrechter:

Verklaart de officier van justitie niet ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. van de Water, kantonrechter te Amsterdam in tegenwoordigheid van
J.A. Gemin, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 6 maart 2018.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 12-07-2018

Datum publicatie 15-10-2018

Zaaknummer 23-004279-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Jeugdstrafrecht. Belediging politie-agenten. Bevestiging vonnis. Een jeugddetentie
van 14 dagen zoals door de kinderrechter opgelegd is passend en geboden.

De door de kinderrechter opgelegde jeugddetentie correspondeert met een
werkstraf die, mede gelet op de oriëntatiepunten, rekening houdend met artikel 63
van het Wetboek van Strafrecht en het gegeven dat de verdachte geen first offender
is, passend zou zijn. Nu is gebleken dat de verdachte niet bereid is een geldboete
te voldoen dan wel een werkstraf uit te voeren, blijft als strafmodaliteit slechts een
vrijheidsstraf over.

Het hof ziet, anders dan door de raadsman bepleit, geen aanleiding (een deel van)
de straf in voorwaardelijke zin op te leggen. Er is niet gebleken van persoonlijke
omstandigheden die maken dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf buitengewoon
onwenselijk is. Daarnaast is van belang dat, mede gelet op de educatieve functie
van het jeugdstrafrecht, op ontoelaatbaar handelen in beginsel daadwerkelijk een
straf of maatregel volgt, zodat de gevolgen voor de jongere voelbaar zijn.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004279-17

datum uitspraak: 12 juli 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de kinderrechter in de rechtbank Amsterdam van 5 december 2017 in de strafzaak onder
parketnummer 13-205690-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,

adres: [adres].

ECLI:NL:GHAMS:2018:3340
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Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 28 juni
2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en diens raadsman naar voren is gebracht.

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen met dien
verstande dat het hof:

de strafmotivering vervangt door de navolgende en
de toepasselijke wettelijke voorschriften aanvult met artikel 63 en artikel 266 van het Wetboek van
Strafrecht.

Vonnis van de kinderrechter en standpunten van de partijen

De kinderrechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen
verklaarde veroordeeld tot een jeugddetentie van 14 dagen.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

De raadsman heeft verzocht, indien aan de verdachte jeugddetentie wordt opgelegd, dat in
voorwaardelijke vorm te doen.

Oordeel van het hof

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de
omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het hof heeft

Onderzoek van de zaak

Vonnis waarvan beroep

Oplegging van straf
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daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft met zeer grove bewoordingen een politieagent beledigd tijdens de uitoefening van
zijn functie, waarmee hij het gezag en de integriteit van deze ambtenaar heeft aangetast.

Bij de oplegging van de straf heeft het hof acht geslagen op de Landelijke Oriëntatiepunten voor
straftoemeting Jeugd. Bij de vaststelling van deze oriëntatiepunten wordt uitgegaan van het modale
feit gepleegd door first offenders. Voor belediging van een ambtenaar in functie is het oriëntatiepunt
25 uur taakstraf.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 5 juni 2018 is hij
eerder ter zake van andersoortige feiten onherroepelijk veroordeeld. Het hof merkt de verdachte dan
ook niet aan als first offender.

Ter terechtzitting is gebleken dat de verdachte al geruime tijd geen onderwijs volgt en niet van plan is
daar in de nabije toekomst verandering in te brengen. De verdachte werkt in het geheel niet mee aan
voor hem ingezette hulpverlening. Hij heeft zich niet bereid verklaard tot het uitvoeren van
werkstraffen. Eerder opgelegde werkstraffen heeft de verdachte laten mislukken en eerdere kansen
om de werkstraf alsnog te verrichten heeft hij niet aangegrepen. Evenmin heeft de verdachte zich
bereid verklaard om een eventueel op te leggen geldboete te voldoen. Hij werkt wel, maar wil zijn
verdiende geld niet aan een boete besteden, aldus de verdachte.

De Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) heeft geadviseerd aan de verdachte een
onvoorwaardelijke jeugddetentie op te leggen. De vertegenwoordigster van de Raad heeft ter
terechtzitting in hoger beroep toegelicht dat bij de behandeling van een bezwaarschrift tegen de
omzetting van een werkstraf – parketnummer 13-241015-16 – ter zake van overtreding van de
Leerplichtplichtwet in april 2018 de verdachte een tweede kans had kunnen krijgen om alsnog een
werkstraf te verrichten, maar dat hij toen ter terechtzitting heeft gezegd geen werkstraf te willen
verrichten. Deze werkstraf is vervolgens ook omgezet in een vrijheidsstraf.

De door de kinderrechter opgelegde jeugddetentie correspondeert met een werkstraf die, mede gelet
op de oriëntatiepunten, rekening houdend met artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht en het
gegeven dat de verdachte geen first offender is, passend zou zijn. Nu is gebleken dat de verdachte
niet bereid is een geldboete te voldoen dan wel een werkstraf uit te voeren, blijft als strafmodaliteit
slechts een vrijheidsstraf over.

Het hof ziet, anders dan door de raadsman bepleit, geen aanleiding (een deel van) de straf in
voorwaardelijke zin op te leggen. Er is niet gebleken van persoonlijke omstandigheden die maken dat
een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf buitengewoon onwenselijk is. Daarnaast is van belang dat, mede
gelet op de educatieve functie van het jeugdstrafrecht, op ontoelaatbaar handelen in beginsel
daadwerkelijk een straf of maatregel volgt, zodat de gevolgen voor de jongere voelbaar zijn.

Het hof acht, alles afwegende, een jeugddetentie zoals door de kinderrechter opgelegd passend en
geboden en zal ook dit onderdeel van het vonnis bevestigen.
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Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. A.M. Kengen, mr. F.G. Hijink en mr. N.R.A. Meerbeek, in tegenwoordigheid van mr. A.N.
Biersteker, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 juli
2018.

Mr. F.G. Hijink en mr. N.R.A. Meerbeek zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

[...]

.

BESLISSING
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 28-02-2019

Datum publicatie 05-03-2019

Zaaknummer 09/827500-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Straatroof waarbij een vrouw van 70 van haar tas is beroofd waarin geld zal dat zij
voor haar verjaardag heeft gekregen. De verdachte is na achtervolging door de
bejaarde vrouw en oplettenden aangehouden. Hij was in het bezit van de
weggenomen coupures.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/827500-17

Datum uitspraak: 22 februari 2018

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank Den Haag, rechtdoende in jeugdstrafzaken, heeft op de grondslag van de
tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis
gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 2003 te [geboorteplaats] ,

ECLI:NL:RBDHA:2019:1865
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3.1

3.2

[adres] .

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting met gesloten deuren van 8 februari 2018.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. I. Doves en van hetgeen door de raadsman van de verdachte mr. G.A.J. Purperhart, advocaat te
Rotterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 23 augustus 2017 te 's-Gravenhage met het oogmerk van wederrechtelijke
toeëigening heeft weggenomen een tas met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [benadeelde] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke
diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld
tegen die [benadeelde] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of
gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te
maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met
geweld bestond(en) uit het onverhoeds

(met kracht) vastpakken van de handtas van [benadeelde] en/of (vervolgens) die tas (met kracht)
weg te trekken/rukken (uit de handen van [benadeelde] ).

Inleiding

Op 23 augustus 2017 heeft [benadeelde] (hierna te noemen: de aangeefster) aangifte gedaan
van straatroof, meer specifiek diefstal met geweld, waarbij zij van haar handtas is beroofd. De
rechtbank dient de vraag te beantwoorden of wettig en overtuigend kan worden
bewezenverklaard dat het de verdachte is geweest die zich aan dit feit heeft schuldig gemaakt.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal
verklaren dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.

1 Het onderzoek ter terechtzitting

2 De tenlastelegging

3 Bewijsoverwegingen
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3.3

3.4

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van de verdachte heeft -overeenkomstig de aan de rechtbank overgelegde en in het
dossier gevoegde pleitnotities- betoogd dat de verklaring van de aangeefster aangaande de
(herkenning van de) dader twijfelachtig is. De raadsman heeft verzocht daarom behoedzaam met
die verklaring om te gaan en deze gelet op de twijfels uit te sluiten van het bewijs. De verklaring
van de aangeefster staat bovendien op zichzelf, nu deze niet wordt gesteund door enig ander
bewijsmiddel, zoals bedoeld in artikel 342, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. Uit de
verklaringen van de [getuige 1] en [getuige 2] blijkt niet dat de verdachte de diefstal heeft
gepleegd, nu beiden hebben verklaard geen getuige te zijn geweest van de wegneemhandeling.
Daarbij komt dat de verklaring van [getuige 2] over het door de verdachte overhandigen van geld
dat afkomstig zou zijn geweest uit de tas van de aangeefster, aan een jongen geen steun vindt in
de verklaring van de betreffende jongen zelf, genaamd [naam 1] . Ook beeldmateriaal van
camera’s ter plaatse hebben niet geleid tot bewijs van betrokkenheid van de verdachte bij het ten
laste gelegde feit.

De verdachte heeft van meet af aan ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal met
geweld en heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek (aan zijn telefoon). Derhalve heeft
de raadsman de rechtbank verzocht om de verdachte vrij te spreken van het hem ten laste
gelegde feit.

De beoordeling van de tenlastelegging. 1

Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting leidt de rechtbank ten aanzien van de ten
laste gelegde straatroof het volgende af.

Op 23 augustus 2017 heeft de aangeefster aangifte gedaan van de beroving van haar handtas.
De beroving vond plaats op 23 augustus 2017 omstreeks 11.10 uur. De aangeefster, net zeventig
jaar oud, had die ochtend een afspraak bij de fysiotherapeut aan de Regentesselaan in Den Haag.
Zij verliet de praktijk te voet en droeg haar handtas in haar rechterhand. Vlak voor de
Cartesiusstraat werd er plotseling met kracht aan haar tas getrokken. Zij zag een jongen met
hoge snelheid van haar wegrennen. De jongen hield haar tas vast. De aangeefster heeft
geprobeerd de jongen te volgen, maar de jongen van ongeveer 15 jaar oud, was te snel. Zij zag
dat de jongen de Cartesiusstraat in rende, dat hij rechtdoor de Gaslaan oprende, en dat hij het
stadspark De Verademing inrende. De aangeefster heeft heel hard geschreeuwd: “Houd de dief!
Houd de dief! Hij heeft mijn tas gepikt!”. Bij De Verademing kwamen er twee mannen op de fiets
naar haar toe. De fietsers zeiden dat zij een jongen met een rood shirt aan zagen rennen en dat
deze jongen een tas vasthield. De fietsers gingen achter de jongen aan. Halverwege De
Verademing kwam een van de mannen op de fiets weer naar haar toe gefietst. De fietser gaf haar
haar portemonnee terug die kennelijk door de jongen uit haar tas was gehaald. Hij zei dat de
jongen daar zat en dat de politie eraan kwam. De man wees daarbij naar het platform waar zich
een open ijzeren trap bevond.

De aangeefster is naar het platform gelopen en zag dat de jongen die haar tas had geroofd werd
vastgehouden door twee mannen. Zij weet zeker dat de jongen die op het platform werd
vastgehouden dezelfde jongen betrof als de jongen die haar tas had geroofd, omdat hij er exact
hetzelfde uitzag. Zij heeft de jongen omschreven als een jongen met licht getinte huidskleur, een
stevig postuur, ongeveer 1.60 meter lang, zwart haar, 15 à 16 jaar. Hij droeg een rood t-shirt met
lange mouwen met op de mouwen aan beide kanten ter hoogte van de bovenarm witte strepen,
en een zwarte lange broek. De aangeefster zag dat 55 euro uit haar portemonnee was
weggenomen. Dit geld had zij in het weekend voor haar verjaardag gekregen. Het bedrag
bestond uit een briefje van 50 euro en een briefje van 5 euro.2

[getuige 2] heeft verklaard dat hij bij de [school] als sportleraar werkt. Op 23 augustus 2017
omstreeks 11.00 uur was hij bij De Verademing. Vanaf het fiets- voetpad zag hij twee fietsers
aankomen. Zij riepen iets van: “Houd hem tegen, hij heeft iets gestolen!” Hij zag tegelijkertijd een
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jongen wegrennen voor deze fietsers. De jongen wilde de trap afrennen, richting de sportvelden.
[getuige 2] heeft de vluchtende jongen omschreven als een jongen met een Marokkaans uiterlijk,
een fors postuur, ongeveer 13 of 14 jaar oud. Hij droeg een rood trainingspak. Omdat de fietsers
riepen dat deze jongen moest worden tegengehouden heeft [getuige 2] de jongen halverwege de
trap tegengehouden. De jongen schopte en sloeg wild om zich heen. Ongeveer 10 seconden later
kwam zijn collega [getuige 1] helpen om de jongen vast te houden. Halverwege de trap sprak de
jongen een andere jongen, naar later is gebleken [naam 1] , aan en zei tegen hem: “Hier, hier
pak!”. De jongen liet hierbij geld zien. [naam 1] twijfelde om het geld aan te nemen. [getuige 2] zei
tegen [naam 1] dat, als hij het geld zou aanpakken, hij medeplichtig zou zijn. [naam 1] heeft het
geld van de jongen die werd vastgehouden aangenomen en vervolgens aan [getuige 2] gegeven.
Het geld is aan de politie overhandigd. Het geld betrof een briefje van 50 euro en een briefje van 5
euro. De politie was er binnen 5 tot 8 minuten.3

[getuige 1] heeft verklaard dat hij leraar is op de [school] , vlakbij De Verademing. Op 23 augustus
2017 stond hij op het schoolplein toen hij mannen hoorde schreeuwen dat iemand
tegengehouden moest worden, omdat hij een tas had gestolen. Hij stond onderaan een trap. Als
men die trap oploopt vanaf het schoolplein dan komt men op het bovendek van De Verademing.
[getuige 1] zag dat een jongen die niet op de [school] zat, zich tussen de leerlingen door wilde
wurmen. [getuige 1] is de trap opgelopen om de jongen tegemoet te lopen en heeft de jongen
vervolgens vastgepakt. Hij voelde dat de jongen zich probeerde los te maken. Toen het iets
rustiger was, heeft hij de jongen op de trap neergezet in afwachting van de politie. Hij heeft
samen met een andere leraar de jongen vastgehouden tot de politie er was. [getuige 1] zag dat
de jongen ineens heel snel iets onder zijn shirt vandaan haalde. Hij zag dat dit geld was dat
opgerold zat in het shirt van de jongen. De jongen gaf dit aan een jongen die leerling is op de
[school] . [getuige 1] heeft de leerling gezegd dat hij dit geld aan hem moest geven, omdat hij
anders ook medeplichtig zou zijn. [getuige 1] heeft de jongen die hij heeft vastgehouden
omschreven als een stevige, kleine jongen met een licht getinte huid, vermoedelijk van
Marokkaanse afkomst, gekleed in een fel trainingspak.4

[naam 1] heeft tegenover de politie verklaard dat hij zich op 23 augustus 2017 op de sportvelden
nabij de Gaslaan in Den Haag bevond. Dit heet wijkpark De Verademing.

Op de trap vanaf het sportcomplex naar de weg die daarboven loopt, werd een persoon
vastgehouden door twee leraren van school. De jongen probeerde zichzelf los te trekken van de
leraren. Dat lukte hem niet. [naam 1] ging bij hen staan. Op dat moment had de jongen geld in zijn
handen en de jongen stak zijn hand in zijn richting uit. [naam 1] hoorde de jongen zeggen: “Pak,
pak”. [naam 1] heeft de jongen omschreven als een jongen van ongeveer 14 jaar oud, met een
licht getinte huidskleur, kleiner dan 1.70 meter en bruin/zwart haar.5

Op 23 augustus 2017, omstreeks 11.20 uur, zijn verbalisanten in opdracht van de dienstdoende
centralist van de meldkamer Eenheid Den Haag naar het sportpark

De Verademing gegaan, alwaar iemand werd vastgehouden die zojuist een tas had weggenomen.
Ter plaatse is de jongen die werd vastgehouden aangehouden.

De aangehouden verdachte ademde zwaar. Een wat oudere dame vertelde dat de jongen die was
aangehouden, dezelfde jongen was als degene die haar tas had weggenomen. Aan de politie
werd door een getuige geld overhandigd. Dit geld had de verdachte aan een andere jongen
gegeven die het geld weer aan de leraar had gegeven. Het betrof een briefje van

50 euro en een briefje van 5 euro. Het geld is door de politie in ontvangst genomen.6

De verdachte heeft op 23 augustus 2017 tegenover de politie verklaard dat hij die dag een
trainingspak droeg, een zwarte broek en een rode trui met witte lijnen van het merk Adidas.

Hij was tot 11.00 uur aanwezig op de sportdag bij HVV en daarna ging hij hardlopen bij de
Gaslaan. Hij heeft zijn uiterlijk omschreven als mollig, een beetje kort, licht getint en bruin haar. Hij
was aan het hardlopen en hoorde een man roepen dat hij moest stoppen omdat hij een vrouw
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3.5

zou hebben beroofd. Hij is toen doorgerend, omdat dit onzin was. Er kwam een leraar en die
pakte hem in de houdgreep en toen moest hij wachten tot de politie kwam.

Hij heeft niks gedaan en aan niemand geld gegeven.7

De rechtbank overweegt dat uit het vorenstaande blijkt dat aangeefster onmiddellijk na de
beroving waarbij haar tas met kracht is weggerukt, achter de dader is aangegaan en om hulp
heeft geroepen, en dat zij ook onmiddellijk hulp heeft gekregen. In eerste instantie zijn twee
fietsers achter de rennende dader die de tas nog in handen had, aangegaan. Zij hebben gezien
dat de dader ter hoogte van de ijzeren trap bij het platform zat en hebben aan aangeefster
doorgegeven dat de politie eraan kwam. Ook hebben zij de portemonnee van aangeefster aan
haar teruggegeven. Aangeefster heeft daarbij gezien dat er 55 euro aan briefgeld van haar was
weggenomen, te weten een briefje van 50 euro en een briefje van

5 euro. Bij de aanhouding van de verdachte is ditzelfde bedrag in dezelfde coupures aan de politie
overhandigd. Dit geld had de verdachte in zijn kleding zitten en heeft hij volgens twee getuigen
aan [naam 1] gegeven, die het geld op zijn beurt aan een van de getuigen heeft gegeven. De
verdachte heeft ontkend dat hij geld heeft gegeven aan een jongen en aldus geen andere
verklaring gegeven voor het aanwezig hebben van het geldbedrag in precies dezelfde coupures
als die van het gestolen geld. Bovendien heeft de verdachte zichzelf omschreven met ongeveer
dezelfde uiterlijke kenmerken als genoemd door de aangeefster en de getuigen bij het
omschrijven van de dader, te weten een jongen met een mollig postuur, licht getint, bruin/zwart
haar en gekleed in een trainingspak bestaande uit een rood shirt met witte strepen op de mouw
en een zwarte broek. De rechtbank is van oordeel dat uit deze feiten en omstandigheden in
onderling verband en samenhang bezien, waarbij de verdachte dus onafgebroken en
achtereenvolgens door de verschillende betrokkenen is waargenomen totdat hij het gestolen
bedrag overhandigde aan een derde en bij aanhouding vervolgens is herkend door de
aangeefster, volgt dat het de verdachte is geweest die de tas van de aangeefster heeft gestolen.
Daarbij heeft hij geweld gebruikt door met kracht aan de tas te trekken.

Derhalve is de rechtbank van oordeel dat op grond van bovenstaande bewijsmiddelen het ten
laste gelegde feit wettig en overtuigend kan worden bewezenverklaard.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat

hij op 23 augustus 2017 te 's-Gravenhage met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening
heeft weggenomen een tas met inhoud, in elk geval enig goed, toebehorende aan [benadeelde] ,
welke diefstal werd vergezeld van geweld tegen [benadeelde] , gepleegd met het oogmerk om die
diefstal gemakkelijk te maken, welk geweld bestond uit het onverhoeds

vastpakken van de handtas van [benadeelde] en vervolgens die tas met kracht weg trekken uit de
hand van [benadeelde] .

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor
niet geschaad in de verdediging.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten.

4 De strafbaarheid van het feit
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6.1.

6.2.

6.3.

Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

De verdachte is eveneens strafbaar, omdat niet is gebleken van omstandigheden die zijn
strafbaarheid uitsluiten.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie mr. I. Doves heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het hem ten
laste gelegde wordt veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van 60 dagen met aftrek van de
tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 46 dagen voorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar, met de bijzondere voorwaarden zoals omschreven in het rapport van
de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 5 februari 2018, te weten dat de verdachte:

- zich gedurende een door de jeugdreclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het
einde van de proeftijd) en op de door de jeugdreclassering te bepalen tijdstippen zal melden bij
de reclassering, zo frequent en zo lang deze instelling dat noodzakelijk acht;

- naar school ( [naam 2] ) gaat;

- de gedragstraining [naam 2] ) volgt en afmaakt;

- meewerkt aan herstelrecht;

waarbij aan Jeugdbescherming west de opdracht wordt gegeven om toezicht te houden op de
naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat aan de verdachte een taakstraf in de vorm
van een werkstraf zal worden opgelegd voor de duur van 20 uren, subsidiair 10 dagen
jeugddetentie.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit. Subsidiair heeft de raadsman de rechtbank verzocht om de
door de officier van justitie gevorderde deels voorwaardelijke jeugddetentie te matigen en af te
zien van oplegging van een taakstraf. Voorts heeft de raadsman betoogd dat de bijzondere
voorwaarde “naar school gaan” niet nodig is, omdat de verdachte uit zichzelf naar school gaat en
het disproportioneel is om daaraan 46 dagen voorwaardelijke jeugddetentie te koppelen, en dat
de bijzondere voorwaarde “herstelrecht” niet passend is, omdat de verdachte ontkent het feit te
hebben gepleegd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat rekening met de ernst van het feit, de
omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon en de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte.

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De strafoplegging
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De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een straatroof door op straat met kracht aan de tas
van het slachtoffer te trekken en deze van haar weg te nemen. De verdachte is er met hoge
snelheid rennend vandoor gegaan. De aangeefster, een vrouw van zeventig jaar, is achter de
verdachte aangegaan en heeft onmiddellijk om hulp geroepen. Twee fietsers zijn haar te hulp
geschoten en op hun verzoek om de verdachte tegen te houden is de verdachte door een
sportleraar vastgepakt. Even later is een collega bijgesprongen en samen hebben zij de verdachte
vastgehouden tot de politie kwam. De verdachte bleek van het slachtoffer een tas met onder meer
55 euro te hebben weggenomen. Dit geldbedrag, een briefje van 50 euro en een briefje van 5
euro, is aan de politie overhandigd. Dit geld, in deze coupures, had aangeefster voor haar
verjaardag gekregen. De verdachte heeft met zijn handelen inbreuk gemaakt op het persoonlijke
eigendomsrecht van het zeventigjarige slachtoffer en bij haar een gevoel van machteloosheid
veroorzaakt. Dit kan niet anders dan als verwerpelijk en uiterst laf worden bestempeld. Het is
algemeen bekend dat dergelijke strafbare feiten doorgaans angst en gevoelens van onveiligheid
veroorzaken bij slachtoffers daarvan en in zijn algemeenheid in de maatschappij. Hieraan heeft de
verdachte zich kennelijk niets gelegen laten liggen. Door te volharden in ontkenning heeft de
verdachte de indruk gewekt dat de gevolgen van zijn handelen hem onverschillig laten en dat hij
weinig inzicht heeft in de ernst van het door hem gepleegde feit.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 12 januari 2018 is hij
niet eerder veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

De rechtbank heeft acht geslagen op het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 5
februari 2018, opgemaakt en ondertekend door [naam 3] , raadsonderzoeker, onder meer
inhoudende, verkort en zakelijk weergegeven, dat het feit dusdanig ernstig is dat de Raad voor de
Kinderbescherming een voorwaardelijke jeugddetentie adviseert die deze ernst onderstreept,
maar ook het doorzetten van verplichte hulpverlening garandeert waarbij het goed volgen van de
gedragstraining kan werken om de kans op herhaling te verlagen.

De Raad adviseert de rechtbank daarom om de verdachte een deels voorwaardelijke
jeugddetentie op te leggen met naast de algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden,
inhoudende een meldplicht, de verplichting onderwijs te volgen, een gedragstraining te volgen en
af te maken en mee te werken aan herstelrecht. [naam 3] is ter terechtzitting als deskundige
gehoord en hij heeft dit advies ter zitting bevestigd.

De rechtbank ziet evenwel in hetgeen de deskundige [naam 4] , jeugdreclasseringsmedewerker
van Jeugdbescherming west ter terechtzitting omtrent de verdachte naar voren heeft gebracht en
het feit dat de verdachte ‘first offender’ is, af van het opleggen van een jeugddetentie en ziet
aanleiding voor het opleggen van de hierna volgende (andere) bijzondere voorwaarden.

De rechtbank is -alles afwegende- van oordeel dat na te melden deels voorwaardelijke taakstraf in
de vorm van een werkstraf (met bijzondere voorwaarden) met aftrek van de in verzekering en
voorlopige hechtenis doorgebrachte duur aan jeugddetentie, een passende en geboden reactie
vormt.

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 77a, 77g, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa en 312, van
het Wetboek van Strafrecht.

7 De toepasselijke wetsartikelen
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Deze voorschriften zijn toegepast zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het hem ten laste gelegde feit heeft
begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

diefstal, vergezeld van geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken;

verklaart het bewezene en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte bij dagvaarding meer of anders is ten laste gelegd
dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd
van 60 (ZESTIG) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende
jeugddetentie zal worden toegepast voor de tijd van 30 (DERTIG) DAGEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd
niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt de maatstaf volgens welke de aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van
Strafrecht zal geschieden op 2 uren per dag;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 32 (TWEEENDERTIG) uren, subsidiair 16 dagen
jeugddetentie, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten
wegens niet nakoming van na te melden voorwaarden;

8 De beslissing
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1

stelt de proeftijd vast op 2 jaren, onder

de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van die proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van
één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de
identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de jeugdreclassering te houden toezicht, bedoeld in
artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende een door de jeugdreclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde
van de proeftijd) en op door de jeugdreclassering te bepalen tijdstippen zal melden bij de
jeugdreclassering, Jeugdbescherming west, zo frequent en zo lang deze instelling dat nodig acht

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen van De Waag of een soortgelijke instelling,

geeft opdracht aan Stichting Jeugdbescherming west Zuid Holland, een gecertificeerde instelling die
jeugdreclassering uitvoert, om toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de
veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J.E.M.G. van Wezel, kinderrechter, voorzitter,

mr. D.G.J. Dop, rechter,

en mr. M.M.F. Holtrop, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. S. Imami-Kalloemisier, griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 22 februari 2018.

Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina’s betreft dit – voor zover niet
anders weergegeven - delen van ambtsedige processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij het
dossier met het nummer PL1500-2017240278 (blz. 1 t/m 87).
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2

3

4

5

6

7

Proces-verbaal van aangifte, met bijlage, blz. 22 t/m 25.

Proces-verbaal van verhoor getuige, blz. 42 t/m 43.

Proces-verbaal van verhoor [getuige 1] , blz. 28 t/m 29.

Proces-verbaal van verhoor [naam 1] , blz. 50 t/m 51.

Proces-verbaal van aanhouding, blz. 12 t/m 13.

Proces-verbaal verhoor verdachte, blz. 31 t/m 37.
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Instantie Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak 26-07-2019

Datum publicatie 29-07-2019

Zaaknummer 16/242446-18 (P)

Rechtsgebieden Materieel strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
-

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats Utrecht

Parketnummer: 16/242446-18 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer van 26 juli 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres

[adres 1] , [postcode] te [woonplaats] .

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden achter gesloten deuren op de zitting van 12 juli
2019. Verdachte en zijn raadsman waren bij deze zitting aanwezig, waardoor sprake is van een
vonnis op tegenspraak.

ECLI:NL:RBMNE:2019:3484

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

103



De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. T.
Tanghe en van hetgeen verdachte en zijn raadsman mr. J. Sietsma, advocaat te Amsterdam, naar
voren hebben gebracht.

Tevens zijn mevr. [A] , werkzaam als reclasseringsmedewerkster bij Samen Veilig Midden-Nederland,
en de ouders van verdachte, ter terechtzitting verschenen.

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1 op 27 november 2018 te Utrecht , al dan niet met anderen, opzettelijk

brand heeft gesticht, ten gevolge waarvan een Mercedes-Benz ( [kenteken 1] ) is verbrand, terwijl daarvan
gemeen gevaar voor naastgelegen auto’s te duchten was;

Feit 2 in de periode van 9 oktober 2018 tot en met 29 december 2018 te Utrecht heeft deelgenomen aan
een criminele organisatie;

Feit 3

primair in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Utrecht , al dan niet met anderen,
door middel van een valse sleutel, uit een woning aan de [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] een
sleutelbos van [slachtoffer 1] heeft gestolen;

subsidiair zich in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 29 december 2018 te Utrecht , al dan niet met
anderen, schuldig heeft gemaakt aan opzet-, dan wel schuldheling van een sleutelbos;

Feit 4 zich in de periode van 8 november 2018 tot en met 27 november 2018 te Utrecht , al dan niet met
anderen, schuldig heeft gemaakt aan opzet-, dan wel schuldheling van navigatiesystemen;

Feit 5

primair op 18 november 2018 te Utrecht , al dan niet met anderen, door middel van braak, een
scooter/bromfiets van [slachtoffer 2] heeft gestolen;

subsidiair zich op 18 november 2018 te Utrecht , al dan niet met anderen, schuldig heeft gemaakt aan
opzet-, dan wel schuldheling van een scooter/bromfiets.

2 TENLASTELEGGING
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Aan alle in de wet gestelde voorvragen is voldaan. De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd
tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging en er
zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging. Dit betekent dat de rechtbank een inhoudelijke
beslissing mag en zal nemen in deze strafzaak.

Onder feit 3 primair

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is, met de officier van justitie en de raadsman, van oordeel dat de aan verdachte
onder feit 3 primair ten laste gelegde diefstal van een sleutel niet wettig en overtuigend bewezen
kan worden, zodat de rechtbank verdachte hiervan zal vrijspreken. Uit het procesdossier volgt
weliswaar dat verdachte deze sleutel in zijn bezit heeft gehad, maar de rechtbank concludeert dat
er onvoldoende steunbewijs is dat het verdachte is geweest die deze sleutel daadwerkelijk heeft
weggenomen.

Onder feit 5 primair

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd het ten laste gelegde feit wettig en overtuigend

bewezen te verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Daartoe is aangevoerd dat de uit
de bewijsmiddelen aanwijzingen voor betrokkenheid bij de diefstal niet blijken.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, maar met de raadsman van oordeel dat de aan
verdachte onder feit 5 primair ten laste gelegde diefstal van de scooter/bromfiets van [slachtoffer
2] niet wettig en overtuigend bewezen kan worden, zodat de rechtbank verdachte hiervan zal
vrijspreken. Uit het procesdossier volgt dat de scooter op 18 november 2018 wederrechtelijk is
weggenomen en dat verdachte en een medeverdachte diezelfde dag deze scooter in de berging
van [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] plaatsen. Het ontbreekt echter aan concrete
aanknopingspunten, mede gezien het tijdsverloop dat heeft plaatsgevonden tussen de diefstal en
het plaatsen van de scooter, dat verdachte degene was die zelf de diefstal heeft gepleegd of
medegepleegd.

Ten aanzien van feit 1, feit 2, feit 3 subsidiair, feit 4 en feit 5 subsidiair

3 VOORVRAGEN

4 VRIJSPRAAK FEIT 3 PRIMAIR EN FEIT 5 PRIMAIR

5 WAARDERING VAN HET BEWIJS
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5.1.

5.2.

5.3.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het ten laste gelegde wettig en overtuigend te bewijzen. Uit de
bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang bezien, volgt dat verdachte zich op 27 november 2018
schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een autobrandstichting in vereniging. Daarnaast volgt
uit het procesdossier dat verdachte in het bezit is geweest van de sleutel van de berging van de
woning aan de [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] . Verdachte heeft hiervoor geen enkele
verklaring afgelegd. Ook volgt uit het procesdossier dat verdachte op meerdere momenten
navigatiesystemen voorhanden heeft gehad. Bij inkijkoperaties door de politie in de betreffende
berging, bleken deze aangetroffen navigatiesystemen van diefstal afkomstig. Gezien de wijze van
handelen en de omstandigheden waaronder deze voorwerpen zich in de berging bevonden, moet
verdachte wel geweten hebben dat deze van diefstal afkomstig waren. Verdachte heeft tot slot, in
de visie van de officier van justitie, een actieve bijdrage geleverd aan de criminele organisatie en
dus deelnemingshandelingen verricht.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het ten laste gelegde. Ten aanzien van feit 1 heeft de
verdediging daartoe aangevoerd dat elk direct bewijs ontbreekt dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan het ten laste gelegde feit. Uit het dossier kan namelijk hooguit worden afgeleid dat
de scooter van verdachte in de buurt van de auto was toen de ruit werd ingetikt, maar waardoor
de brand is ontstaan is niet duidelijk geworden.

Ten aanzien van feit 2 heeft de verdediging primair aangevoerd dat verdachte enkel op 18 en op
26 november zichtbaar is op de beelden en dat verdacht geen noemenswaardig aandeel heeft
gehad in de organisatie om hem als deelnemer aan te kunnen merken. Subsidiair heeft de
verdediging gevraag om verdachte partieel vrij te spreken van het plegen van brandstichtingen.

Ten aanzien van feit 3 subsidiair heeft de verdediging aangevoerd dat uit het dossier onvoldoende
volgt dat verdachte wist dat de sleutel van diefstal afkomstig was. Ten aanzien van feit 4 heeft de
verdediging aangevoerd dat de enkele beelden waarop verdachte de navigatiesystemen lijkt af te
dekken onvoldoende zijn om hieruit te kunnen concluderen dat verdachte wist, dan wel moest
vermoeden, dat ze van diefstal afkomstig waren. Tot slot heeft de raadsman ten aanzien van feit 5
subsidiair er op gewezen dat de scooter kon rijden, waardoor verdachte geen reden had om te
vermoeden dat deze van diefstal afkomstig was.

Het oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van feit 1, feit 2, feit 3 subsidiair, feit 4 en feit 5 subsidiair

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring op grond van de volgende bewijsmiddelen en
bewijsoverwegingen. De hieronder weergegeven bewijsmiddelen worden steeds gebruikt tot het
bewijs van het feit of de feiten, waarop zij blijkens hun inhoud uitdrukkelijk betrekking hebben.
Sommige onderdelen van de bewijsmiddelen hebben niet betrekking op alle feiten, maar op één of
meerdere feiten.

Bewijsmiddelen 1

Op 27 november 2018 heeft [aangever] aangifte gedaan:

‘Op dinsdag 27 november 2018, omstreeks 19:15 kwam ik met mijn voertuig thuis. Ik

parkeerde mijn voertuig op de [straatnaam 1] te [woonplaats] . Ik zelf woon op de [straatnaam 2]
te

[woonplaats] . Ik parkeerde mijn voertuig naast het [naam locatie] , gelegen aan de [straatnaam
1] [nummeraanduiding 1] te
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[woonplaats] . […] Mijn voertuig betreft een Mercedes Benz, voorzien van het kenteken [kenteken
1] . Ik heb mijn voertuig onbeheerd, afgesloten in goede staat achtergelaten. […] Omstreeks
21:30 uur werd ik gebeld door mijn buurvrouw. Ik hoorde haar zeggen dat mijn auto in de brand
stond. […] Ik zag dat er een vlammenzee uit mijn bestuurdersgedeelte kwam en dat de beide
zijramen al kapot waren. Ik had mijn bedrijfsvoertuig voor mijn privé auto geparkeerd. Ik zette
direct mijn bedrijfsvoertuig weg uit angst om te voorkomen dat deze ook in brand vloog.’2

Getuige [getuige] verklaart als volgt:

‘Op dinsdag 27 november 2018, omstreeks 21.30 uur, bevond ik mij op de [straatnaam 2]

te [woonplaats] . Vanuit de plek waar ik stond had ik zicht op de hoek van de [straatnaam 2]

met de [straatnaam 1] . Ik hoorde een soort plofgeluid. […] Ik zag dat een Mercedes op de stoep
stond ter hoogte van het [naam locatie] . […] Ik zag dat er vlammen aan de binnenzijde van het
voertuig zichtbaar waren. Ik zag dat deze vlammen vlakbij het dashboard waren. Ik zag tevens
dat er twee personen op de stoep, naast de betreffende Mercedes stonden. Een van de personen
droeg een zwarte jas en droeg een witte helm. Deze persoon zat op een witte scooter. […] Op de
achterzijde zat een grote rode bezorgbak. […] Ik zag dat er ook een tweede persoon naast de
Mercedes stond.3 […] Vanaf het moment dat ik het plofje hoorde, ben ik direct opgestaan om te
gaan kijken. […] Ik heb toen twee personen gezien die ik zojuist heb omschreven. Ik heb verder
niemand in de directe omgeving van de Mercedes gezien.’4

Verbalisant [verbalisant 1] verklaart als volgt:

‘Op dinsdag 27 november 2018, omstreeks 21:30 uur werd er een melding uitgegeven van
brandstichting personenauto op de [straatnaam 1] te [woonplaats] . Ik hoorde dat de verdachte
een zwarte jas en een witte helm droeg en was weggereden op een witte scooter met rode
bezorg bak. Ik reed op een opvallende politiemotor door de wijk en keek uit naar deze verdachte.
Die zelfde dag, omstreeks 21:45 uur hoorde ik collega [verbalisant 2] , middels de portofoon
doorgeven dat hij een witte scooter met rode koffer over de [straatnaam 3] te [woonplaats] zag
rijden, in de richting van de [straatnaam 4] te [woonplaats] . Ik reed op dat moment op de
[straatnaam 5] en gaande richting de [straatnaam 3] te [woonplaats] . Ik hoorde collega
[verbalisant 2] zeggen dat de bovengenoemde scooter de [straatnaam 6] was op gereden […].
Vrijwel direct daarna zag ik een witte scooter met rode bak de [straatnaam 5] op draaien vanaf de
[straatnaam 3] te [woonplaats] . Ik zag dat de bestuurder een witte helm droeg en in mijn richting
op kwam rijden. Ik hield deze bestuurder direct staande. Dit was op 25 meter vanaf de
[straatnaam 3] te [woonplaats] . Ik vroeg de bestuurder naar zijn rijbewijs. Ik zag dat de
bestuurder de volgende persoonsgegevens had: [verdachte] . Ik zag dat de witte scooter was
voorzien van het kenteken: [kenteken 2] .’5

Verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] verklaren als volgt:

‘Wij hoorden dat de scooter door collega [verbalisant 1] staande werd gehouden op de
[straatnaam 5] en hierop voegden wij ons bij deze staandehouding. Wij zagen dat de bestuurder
van de scooter was genaamd: [verdachte] .

Wij zagen dat [verdachte] er als volgt uit zag:

- Ongeveer 180 centimeter lang

- Normaal postuur

- Licht getinte huidskleur

- Zwarte jas met capuchon

- Zwarte spijkerbroek

- Zwarte schoenen

- Witte helm6 […]

Vervolgens rook ik verbalisant van [verbalisant 3] een brandlucht uit de helm van [verdachte]
komen. Terwijl wij onderweg waren naar het politiebureau zagen wij dat er bij [verdachte] een
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rode uitslag onder zijn ogen ontstond. Ook roken wij, naarmate wij langer met [verdachte] in de
auto zaten, een penetrante en steeds sterker wordende brandlucht rondom [verdachte] . Toen wij
op het bureau aangekomen waren en [verdachte] onderwierpen aan een fouillering als bedoeld in
artikel 9 lid 4 Politiewet, roken wij dat de kleding van [verdachte] sterk naar een brandlucht rook.
Hierop hebben wij de jas, helm, broek en het vest van [verdachte] in beslag genomen ten
behoeve van het onderzoek. Even later hoorden wij dat er bij de scooter van [verdachte] ook een
ruitentikker en glasscherven waren aangetroffen. Hierop hebben wij ook de schoenen van
[verdachte] in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.’7

Verbalisant [verbalisant 5] verklaart als volgt:

‘Op dinsdag 27 november 2018 heb ik, verbalisant [verbalisant 5] , de scooter, voorzien van
kenteken [kenteken 2] , in beslaggenomen. […] Om deze scooter verder te onderzoeken heb ik de
klep van de zogenaamde bezorgkoffer geopend. Ik zag daarin een oranje ruitentikker liggen van
het merk Life-Hammer. […] Op de voetplaat zag ik vier stukjes glas liggen. Ik herken dit glas als
zogenaamd auto-ruit glas.’8

Verbalisant [verbalisant 6] , forensisch onderzoeker, verklaart als volgt:

‘Op […] 28 november 2018 […] werd door mij, […] als forensisch onderzoeker […] een forensisch
onderzoek verricht in verband met een brand. […] Het onderzoek is verricht in een openbare weg
te [straatnaam 1] ter hoogte van perceel [nummeraanduiding 2] […] [woonplaats] .9 […]

Er is brand geweest in het interieur van het voertuig. Getuige het aangetroffen, niet beroette glas,
op straat naast het voertuig, is voorafgaand aan de brand een ruit van het voertuig vernield.
Gezien het waargenomen brandbeeld, heeft de brand zich het sterkst gemanifesteerd in de
directe omgeving van de rechter voorstoel (bijrijdersstoel). Dit getuige het gat in de zitting van de
rechter voorstoel en de oxidatie plek op het dak boven de rechter voorstoel. Het is aannemelijk
dat de brand op deze plek tot ontwikkeling is gekomen.’10

Uit het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut, inhoudende het vergelijkend
glasonderzoek naar aanleiding van brandstichting te [woonplaats] op 27 november 2018, volgt:

‘Verdachte: [verdachte] .

Te onderzoeken materiaal

AAKR4089NL Kleding (Jas)

AAKR4087NL Kleding (Broek)

AAKR4086NL Schoeisel

AAKR4091NL Life-Hammer, oranje

AAKR4092NL Monster treeplank scooter, 4 stuks autoglassplinters

AAKR4084NL Glas autoruit aangetroffen rechts naast voertuig

AAKR4085NL Glas autoruit aangetroffen links naast voertuig

Op het aanvraagformulier is de volgende informatie vermeld:

"Op 27 november 2018 werd bij de politie melding gedaan van brandstichting te [woonplaats] . Door
een getuige werd een "plof" gehoord, waarop deze buiten gaat kijken. Hij ziet bij een personenvoertuig,
een Mercedes voorzien van het kenteken [kenteken 1] , twee personen staan. Ook ziet hij op dat
moment ter hoogte van het dashboard vlammen. De twee personen verwijderen zich van het voertuig,
waarvan één lopend en een middels een scooter. Van de scooterrijder weet de getuige een goed
signalement te geven. Vervolgens wordt ongeveer 15 minuten later naar aanleiding van het
signalement een verdachte op een scooter aangehouden. De kleding van verdachte werd in beslag
genomen, op de treeplank van de scooter werd door politie ambtenaren vier stukjes glas aangetroffen.
Deze stukjes glas werden veiliggesteld. In de scooter werd een zogenaamde ruitentikker aangetroffen
ook deze werd veiliggesteld." 11

Vraagstelling en hypothesen

- Zijn er glasdeeltjes aanwezig in het monster van de treeplank van de scooter [AAKR4092NL]?
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- Zijn er glasdeeltjes in/op de kleding [AAKR4089NL, -87NL en -86NL] aanwezig?

- Zijn er glasdeeltjes in/op de ruitentikker [AAKR4091 NL] aanwezig?

Zo ja, zijn deze glasdeeltjes afkomstig van de ruit van de Mercedes [kenteken 1] [AAKR4084NL
en/of -85NL]?12

Resultaten

Het glas aangetroffen rechts naast het voertuig [AAKR4084NL] bestaat uit tientallen stukjes
donker groen-blauw gehard vlakglas met een dikte van 3.9 mm. Dit referentieglas wordt verder
aangeduid als [AAKR4084NL-1]. In dit monster is ook één deeltje kleurloos vlakglas aangetroffen
met een dikte van 2.13 mm, dit glas wordt verder aangeduid als [AAKR4084NL-2]

De resultaten van het vergelijkend glasonderzoek zijn geëvalueerd onder de hypothesen:

Hypothese 1

Eén of meer van de onderzochte glassporen in/op de sporendrager(s) zijn afkomstig van de
gebroken ruiten van de Mercedes [kenteken 1] .

Hypothese 2

Alle onderzochte glassporen op/in de sporendrager(s) zijn afkomstig van (een) willekeurig andere
ruit(en).

Van de sporendragers [AAKR4089NL, AAKR4087NL, AAKR4086NL, AAKR4091NL, AAKR4092NL] zijn
circa 285 op glas lijkende sporen verkregen en daarvan zijn er 50 onderzocht en 39 sporen zijn
geschikt zijn voor analyse. Hierin zijn 5 (vlakglas)bronnen te onderscheiden en 26 glassporen zijn
niet te onderscheiden van referentieglas [AAKR4084NL-1/AAKR4085NL]. Hiervoor geldt: dat de
bevindingen van het onderzoek veel waarschijnlijker zijn wanneer hypothese 1 waar is, dan
hypothese 2 waar is.’13

Op 9 oktober 2018 heeft [slachtoffer 1] aangifte gedaan namens [naam instelling] :

‘Ik doe aangifte van gekwalificeerde diefstal.14 […] Op vrijdag 5 oktober 2018 […] was ik bij woning
[nummeraanduiding 3] (De rechtbank begrijpt: de woning aan de [straatnaam 7] te [woonplaats] ). Ik
zag dat het sleutelkastje in zijn geheel was weggenomen. […] In dit sleutelkastje lag de sleutel
van de voordeur. Op 9 oktober 2018 gaf de monteur mij toegang tot de woning aan de
[straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] . Ik opende de keukenla en trof hier een bos sleutels van
de woning aan. […] Ik zag dat ik diverse sleutels miste uit deze sleutelbos. Ik zag dat er in ieder
geval minimaal een sleutel van de berging van [nummeraanduiding 3] was weggenomen. Verder
zag ik dat ook de sleutel van de portiekdeur, welke toegang geeft tot de portiek en gang van de
berging weggenomen waren. […] Ik trof in de berging […] diverse andere goederen die niet in
eigendom zijn van [naam instelling] . In de berging trof ik onder andere een jas, een zwarte
jerrycan met een gele dop, handschoenen, skibrillen, ketting, en navigatiesystemen aan. […] Om
informatie te krijgen over het oneigenlijk gebruik van de berging, heb ik vanuit

mijn rol als beheerder een (1) onopvallende camera laten plaatsen in de gang van de berging.
Deze camera hangt sinds donderdag 11 oktober 14.30 uur in de hal van de berging en heeft enkel
zicht op de deur van de berging, behorende bij nummer [nummeraanduiding 3] . […]

Naar aanleiding van de diefstal van het sleutelkastje en oneigenlijk gebruik van de

berging behorende bij nummer [nummeraanduiding 3] , heb ik onderzoek ingesteld naar andere
woningen van

[naam instelling] waar een soortgelijk sleutelkastje hangt.’15

Verbalisant [verbalisant 7] verklaart als volgt:

‘Vanaf 9 oktober 2018 werden door de buurtbeheerder van woningbouwvereniging [naam
instelling] , geheel vrijwillig, camerabeelden van de berging [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3]
afgegeven. Op die beelden zag ik dat meerdere personen, in soms dezelfde maar ook in
verschillende samenstellingen en op verschillende data en tijdstippen, de berging bezochten. Ook
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zag ik op de ontvangen camerabeelden dat door die personen in berging [nummeraanduiding 3]
goederen werden geplaatst. Uit onderzoek bleek later dat hierbij goederen zaten, die van diefstal
afkomstig waren.16 […]

Beelden 18 november 2018

Omstreeks 21.24 uur zag ik dat de door mij herkende [medeverdachte] en door mij herkende
[verdachte] in beeld kwamen en de gang van de berging inliepen. Ik zag dat [medeverdachte] ,
met een sleutel, de berging open maakte. Ik zag dat beiden de berging inliepen en uit beeld
verdwenen. Ik zag dat [verdachte] als eerste de berging uitkwam. Ik zag dat [verdachte] een
capuchon over zijn hoofd droeg en een skibril op had gezet. Ik zag dat [medeverdachte] de
berging afsloot en hierna samen met [verdachte] de gang van de berging verlaat. […]

Omstreeks 21.50 uur zag ik dat door mij herkende [medeverdachte] samen met door mij herkende
[verdachte] de gang van de berging inliepen en in beeld kwamen. Verder zag ik dat
[medeverdachte] een blauwe Piaggio Vespa met een vierkanten koplamp, met windscherm, de
gang van de berging in duwde. Ik zag dat [verdachte] , [medeverdachte] hielp de scooter in de
gang van de berging te krijgen. Hierna zag ik dat [verdachte] middels een sleutel het slot van de
berging opende. Vervolgens zag ik dat zij beiden met de blauwe Vespa de berging in liepen en uit
beeld verdwenen. Kort hierna zag ik dat beiden de berging uitliepen. Ik zag dat [medeverdachte]
met een sleutel de berging afgesloot. Ik zag dat wederom [voornaam van medeverdachte] de
berging met de sleutels opende en beiden weer de berging inliepen. Ik zag dat beiden de berging
uitliepen en de gang van de berging

verlieten.17

Omstreeks 22.06, zag ik dat door mij herkende [medeverdachte] samen met door mij herkende
[verdachte] de gang van de berging inliep en in beeld kwam. Ik zag dat [medeverdachte] een
blauwe tas van [.] in zijn handen vasthield. Ik zag op de beelden dat de tas inhoud had. Ik zag
dat [voornaam van medeverdachte] samen met [voornaam van verdachte] de berging inliep en
kort hierna weer uit de berging kwam. Ik zag dat [medeverdachte] een oranje voorwerp in zijn
handen vasthield. Ik zag dat [voornaam van medeverdachte] bij de deurpost van de deur van de
gang met dit voorwerp bezig was. Ik zag vervolgens dat de opname stopte. […]

Beelden 19 november 2018

Ik opende twee foto's die ik ontvangen had van de buurtbeheerder. Ik zag dat deze foto's in de
binnenzijde van de berging gemaakt waren met de telefoon van de buurtbeheerder. Op de foto's
zag ik dat een scooter, Piaggio Vespa, zichtbaar was. Ik zag dat de uiterlijke kenmerken van deze
scooter gelijkenissen vertoonde met de Piaggio Vespa scooter die op 18 november 2018,
omstreeks 21.50 uur, door [medeverdachte] en [verdachte] in de berging geplaatst waren.’18

Verbalisant [verbalisant 8] heeft als volgt verklaard:

‘Beelden 26 november 2018

[voornaam van verdachte] is gekleed in een zwarte jas van het merk The North Face, draagt daar
onder een grijze Nike joggingbroek en zwarte sportschoenen. Ook draagt hij een groen kleurige
muts met rood en witte rand. Hij opent middels een sleutel de berging, behorende bij het adres
[straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] te [woonplaats] en gaat deze berging in. Na ongeveer 1
minuut komt [verdachte] deze berging weer uit en zet in de gang van de bergingen een zwarte
sporttas op de grond. Te zien is dat in deze zwarte sporttas in ieder geval 2 inbouw
navigatiesystemen zitten. Hierop gaat [verdachte] de berging weer in, pakt daaruit een stuk vilt
en legt dit vervolgens boven op de tas waardoor deze navigatiesystemen aan het zicht worden
onttrokken. Hierop pakt hij de tas op en verdwijnt uit beeld.

Die zelfde dag, omstreeks 17:23 uur, is te zien dat [verdachte] weer terug komt in de hal van de
bergingen. Hij heeft op dat moment een zwarte tas vast met daarbij ook het stuk vilt wat hij
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eerder over de tas heen legde. Bij binnenkomst is te zien dat er in ieder geval l inbouw
navigatiesysteem in deze tas zit. [verdachte] opent de berging weer middels een sleutel en gaat
hier met de tas naar binnen.’19

Verbalisant [verbalisant 9] heeft als volgt verklaard:

‘Op 15 november 2018 werden in de genoemde berging (De rechtbank begrijpt: de berging gevestigd
aan de [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] te [woonplaats]) de volgende goederen aangetroffen
en zijn daarvan foto's genomen:

- Een navigatiesysteem voorzien van [..1] […]

- Een display voor een radio en navigatiesysteem van Volkswagen, voorzien van het

ingegraveerde nummer: [..2] […]

Op 22 november 2018 werden in de berging de volgende goederen aangetroffen en zijn daarvan
foto’s genomen:

[…]

Voorts werden twee complete navigatiesystemen aangetroffen voorzien van de volgende

ingegraveerde serienummers:

- [..3] […]20

Op 15 november 2018 […] werd het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit verzocht de
aangetroffen goederen te onderzoeken en te achterhalen bij welke voertuigen de goederen
horen.

In het eerste resultaat stonden twee Nederlandse kentekens van twee personenauto's vermeld.
De twee kentekens van die twee personenauto's betroffen [kenteken 3] en [kenteken 4] In de
personenauto voorzien van het kenteken [kenteken 3] hoorde het navigatiesysteem voorzien van
het serienummer [..2] .

In de personenauto voorzien van het kenteken [kenteken 4] hoorde het navigatiesysteem

voorzien van het serienummer [..1] . De twee personenauto's voorzien van genoemde
personenauto's konden op die wijze gekoppeld worden aan de twee genoemde

navigatiesystemen. Uit onderzoek in het bedrijfsprocessensysteem bleek op 6 oktober 2018
tussen 20.30 uur en 22.30 uur, een personenauto te zijn opengebroken daaruit het
navigatiesysteem te zijn weggenomen. Die personenauto was zwart van kleur, van het merk
Volkswagen Golf, voorzien van het kenteken [kenteken 3] en stond geparkeerd op de [straatnaam
8] ter hoogte van [nummeraanduiding 4] te [woonplaats] . […] Verder bleek uit onderzoek in het
bedrijfsprocessensysteem dat, op 11 oktober 2018 tussen 00.15 en 09.35 uur, een witte
personenauto van het merk Volkswagen, type Golf en voorzien van het kenteken [kenteken 4] ,
was opengebroken. Die auto stond op die dag en vermelde tijdstippen geparkeerd op de
[straatnaam 9] ter hoogte van [nummeraanduiding 5] te [woonplaats] .21

Uit het tweede onderzoek van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

bleek het serienummer van één navigatiesysteem, [..3] geregistreerd te staan

voor een personenauto voorzien van het chassisnummer [..4] . Onderzoek in de politiesystemen
wees uit dat het genoemde chassisnummer hoort bij een blauwe personenauto van het merk
Volkswagen Golf welke voorzien is van het kenteken

[kenteken 6] . Uit onderzoek bleek verder dat op tussen 20 september 2018 om 23.00 uur en

21 september 2018 om 04.40 uur genoemd voertuig te zijn opengebroken. Uit dat

voertuig was toen een navigatiesysteem weggenomen.’22

Verbalisant [verbalisant 10] verklaart als volgt:
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‘Op donderdag 22 november 2018, omstreeks 08.20 uur, bevond ik mij, verbalisant [verbalisant
10] , […] in een kelderbox, op de [straatnaam 7] , te [woonplaats] . […] Ik stelde een onderzoek in
de kelderbox met het nummer [nummeraanduiding 3] . […] In de kelderbox trof ik een snorfiets
aan van het merk Piaggio, type Vespa. Ik zag dat de snorfiets voorzien was van het kenteken
[kenteken 5] . Ik heb het politiesysteem bevraagd op het kenteken en zag dat een snorfiets met
dat kenteken op 18 november 2018 was weggenomen, vanaf de [straatnaam 10]
[nummeraanduiding 6] in [woonplaats] . […] Ik zag dat het contactslot uit de snorfiets was
gehaald. Op de grond naast de snorfiets zag ik een contactslot liggen met een spijker daarin
gedraaid.’23

Op 18 november 2018 heeft [slachtoffer 2] aangifte gedaan van diefstal:

‘Op zondag 18 november 2018 omstreeks 05.00 uur stalde ik mijn scooter van het merk:

Piaggio, type Vespa s, kleur mat blauw en met kenteken [kenteken 5] voor mijn woning

gelegen aan de [straatnaam 10] [nummeraanduiding 6] te [woonplaats] . Ik had mijn scooter
afgesloten door

middel van het stuurslot. […] Toen ik op zondag 18 november 2018 omstreeks 22.45 uur mijn
scooter wilde gebruiken zag ik dat deze was weggenomen.’24

Bewijsoverweging feit 1: brandstichting 27 november 2018

De rechtbank stelt op grond van bovenstaande bewijsmiddelen het volgende vast. Op 27
november 2018 vindt omstreeks 21:31 uur een autobrand in een Mercedes plaats aan de
[straatnaam 1] te [woonplaats] . Getuige [getuige] ziet daarbij twee personen naast de Mercedes
staan, waarvan één persoon een zwarte jas draagt en een witte helm. Deze persoon zat op een
witte scooter met een grote rode bezorgbak achterop. Enkele minuten daarna ziet verbalisant
[verbalisant 2] een witte scooter met rode bezorgbak achterop rijden en deze wordt door
verbalisant [verbalisant 1] staande gehouden. De bestuurder, gekleed in een zwarte jas met een
witte helm, blijkt verdachte te zijn. Na deze aanhouding ruiken verbalisanten een brandlucht uit de
helm en de kleding van verdachte komen. Vervolgens krijgt verdachte rode uitslag rondom zijn
ogen.

In de bezorgkoffer van de scooter van verdachte wordt een ruitentikker aangetroffen en op de
voetplaat van de scooter blijkt glas te liggen. De glasdeeltjes, aangetroffen op de kleding van
verdachte en op de voetplaat van de scooter, zijn vergeleken met aangetroffen glas naast het in
brand gestoken voertuig. Hieruit is gebleken dat de bevindingen van het onderzoek veel
waarschijnlijker zijn als hypothese I waar is, wat inhoudt dat de onderzochte glassporen
afkomstig zijn van de gebroken ruiten van de Mercedes [kenteken 1] .

De rechtbank is van oordeel dat de bewijsmiddelen in onderlinge samenhang bezien wettig en
overtuigend bewijs opleveren dat de verdachte zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan
deze brandstichting. Gelet op het tijdstip van de autobrand in relatie tot de aanhouding van
verdachte, het signalement gegeven door getuige [getuige] dat overeenkomt met verdachte, de
rooklucht rondom verdachte én de resultaten van het vergelijkend glasonderzoek stelt de
rechtbank vast dat verdachte met zijn medeverdachte degenen zijn geweest die de autobrand op
27 november 2018 hebben gepleegd. De rechtbank is van oordeel dat gelet op de gedragingen
van verdachte en zijn medeverdachte voor, tijdens en na het plegen van deze autobrand er
sprake is van medeplegen.

De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of er gemeen gevaar voor goederen is ontstaan.
Om dat aan te kunnen nemen, dient dat gevaar ten tijde van de brandstichting naar algemene
ervaringsregels voorzienbaar te zijn geweest. Hiertoe overweegt de rechtbank als volgt. Het is
een feit van algemene bekendheid dat een autobrand veel schade kan aanrichten. Uit de aangifte
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volgt dat het bedrijfsvoertuig voor de privéauto van aangever geparkeerd stond en dat hij deze
uit angst voor brand heeft verplaatst. De rechtbank neemt op basis hiervan aan dat er door de
brandstichting sprake was van gemeen gevaar voor goederen.

Om levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander als vaststaand te kunnen
aannemen is vereist dat uit de inhoud van wettige bewijsmiddelen volgt dat dat gevaar inderdaad
te duchten was. Dit betekent dat levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel naar
algemene ervaringsregels voorzienbaar moet zijn geweest. Uit het dossier volgt niet onder welke
concrete omstandigheden het levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel zich heeft
voorgedaan. De rechtbank zal verdachte dan ten aanzien van dit deel van de tenlastelegging
vrijspreken.

Bewijsoverweging feit 2: deelname aan een criminele organisatie

Aan verdachte is onder feit 2 tenlastegelegd dat hij zich in de periode van 9 oktober 2018 tot en
met 29 december 2018 schuldig heeft gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie, die
tot oogmerk had het plegen van verschillende soorten misdrijven, zoals opgesomd in de
tenlastelegging.

De rechtbank stelt voorop dat voor een veroordeling ter zake deelneming aan een criminele
organisatie dient te worden vastgesteld dat sprake is geweest van een organisatie, dat die
organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven en dat de verdachte aan die organisatie
heeft deelgenomen. Voor een criminele organisatie moet er tenminste sprake zijn van een
samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en
tenminste één andere persoon.25 Niet is vereist dat komt vast te staan dat verdachte heeft
samengewerkt, althans bekend is geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de
organisatie of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is. Het
oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van meer misdrijven, maar niet is
vereist dat het plegen van misdrijven de voornaamste bestaansgrond van de organisatie is. Voor
de deelneming is van belang dat betrokkene behoort tot het samenwerkingsverband en dat hij
een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt met gedragingen die strekken tot of rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.26 Deelneming
impliceert opzet, wat wil zeggen dat betrokkene in zijn algemeenheid weet (in de zin van
onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.27

De rechtbank komt tot de conclusie dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte
heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, gericht op, kort gezegd, vermogensdelicten
waaronder opzetheling en diefstal. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

Uit de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat sleutels
van een leegstaande berging behorende bij de woning aan de [straatnaam 7] [nummeraanduiding
3] zijn weggenomen van de rechtmatige eigenaar. Uit camerabeelden volgt dat een groep
jongeren, waaronder verdachte, vervolgens in een periode van ongeveer tweeëneenhalve maand
in wisselende samenstelling intensief gebruik heeft gemaakt van deze berging. Uit de
camerabeelden volgt dat de jongeren met goederen de berging inlopen en zonder goederen
vervolgens vertrekken. Uit het onderzoek is gebleken dat in deze bergingen gestolen goederen,
zoals scooters, navigatiesystemen en andere auto-onderdelen, zijn opgeslagen. De groep heeft,
in verschillende samenstellingen, op regelmatige basis vermogensdelicten gepleegd, zoals hierna
ook besproken zal worden bij de overige aan verdachte ten laste gelegde feiten. Zij hebben een
gestructureerd samenwerkingsverband gevormd waarbij ieder een eigen aandeel heeft gehad,
dan wel ondersteunende gedragingen heeft verricht, die rechtstreeks verband hielden met de
verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie.
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De berging kan worden gezien als ontmoetings- en opbergplek, waarbij het een komen en gaan is
van verdachte en zijn medeverdachten met gestolen navigatiesystemen en gestolen
scooters/bromfietsen. Uit de camerabeelden van 18 en 26 november 2018 volgt dat verdachte met
een medeverdachte een scooter in de berging plaatst, waarvan later is vastgesteld dat deze
gestolen is. Eveneens volgt uit de beelden dat verdachte de berging opent middels een sleutel en
de berging verlaat met een tas met twee navigatiesystemen. Hoewel deze omstandigheden
schreeuwen om een uitleg, is een plausibele verklaring van verdachte hieromtrent uitgebleven.
Verdachte heeft ter terechtzitting geen enkele verklaring kunnen of willen afleggen en hij heeft
zich op alle gestelde vragen hieromtrent op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank acht het bestaan van de criminele organisatie en, in samenhang bezien met de
hierna bewezen verklaarde feiten, de deelname van verdachte daaraan bewezen voor in ieder
geval de periode van 18 november 2018 tot 26 november 2018, nu over deze periode
camerabeelden zijn gemaakt van de bergingen, waarop verdachte te zien is. De rechtbank acht
bewezen dat de criminele organisatie waaraan verdachte deelnam zich bezig hield met de in de
tenlastelegging genoemde vermogensfeiten. Hoewel verdachte één brandstichting samen met
iemand anders heeft gepleegd, ziet de rechtbank onvoldoende bewijs voor het oordeel dat de
criminele organisatie zich bezig hield met het plegen van brandstichtingen. Hiervan zal verdachte
dan ook partieel worden vrijgesproken.

Bewijsoverweging feit 3 subsidiair: heling sleutelbos

De rechtbank stelt aan de hand van voormelde bewijsmiddelen vast dat [slachtoffer 1] namens
[naam instelling] aangifte heeft gedaan van diefstal van sleutels, waaronder de sleutel van de
berging behorende bij een leegstaande woning aan de [straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] te
[woonplaats] en de sleutel van de portiekdeur, die toegang geeft tot de portiek en gang van deze
berging. Uit de camerabeelden van 26 november 2018 volgt dat verdachte deze berging met de
sleutel opent.

Tegen deze achtergrond en mede gelet op hetgeen hiervoor onder feit 2 is overwogen ten
aanzien van verdachtes deelname aan een criminele organisatie, waarbij de berging een
belangrijke rol speelde, is de rechtbank van oordeel dat verdachte ten tijde van het voorhanden
krijgen van de sleutels op zijn minst bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze uit
misdrijf afkomstig waren, hetgeen ook daadwerkelijk het geval bleek te zijn. De rechtbank acht
dan ook, gelet op de feiten en omstandigheden die rondom de berging zijn geconstateerd, in
onderlinge samenhang bezien, bewezen dat verdachte zich samen met medeverdachten heeft
schuldig gemaakt aan opzetheling van de sleutels.

Bewijsoverweging feit 4: heling navigatiesystemen

De rechtbank stelt aan de hand van voormelde bewijsmiddelen vast dat verdachte op 26
november 2018 te [woonplaats] de berging, behorend bij de woning aan de [straatnaam 7]
[nummeraanduiding 3] , inloopt met een sporttas met 2 inbouw navigatiesystemen. Later op die
dag is verdachte weer bij de berging te zien, waarbij hij bij binnenkomst van de berging eveneens
1 inbouw navigatiesysteem bij zich heeft. Op 9 oktober 2018 werd door de eigenaar van de
berging [slachtoffer 1] in de berging al navigatiesystemen aangetroffen. Op 13 november 2018
werden meerdere navigatiesystemen in de berging aangetroffen. Met betrekking tot de in
november 2018 aangetroffen navigatiesystemen is vastgesteld dat deze van misdrijf afkomstig
waren.

De rechtbank acht voor dit oordeel mede van belang de plek waar de goederen zijn aangetroffen,
te weten verstopt in de bergingen die verdachte met anderen gebruikte voor het stallen van
gestolen dan wel geheelde goederen. Verdachte heeft geen enkele aannemelijke verklaring
gegeven voor het voorhanden hebben van deze goederen. De rechtbank betrekt bij haar oordeel
ook hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de deelname van verdachte aan een criminele
organisatie en het gebruik van de bergingen daarbij. Gelet op de bewijsmiddelen in onderlinge
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samenhang bezien, kan het niet anders dan dat de aangetroffen goederen van diefstal afkomstig
waren en dat verdachte dit wist dan wel tenminste de aanmerkelijke kans daarop heeft aanvaard.

Bewijsoverweging feit 5 subsidiair: opzetheling scooter

De rechtbank stelt aan de hand van voornoemde bewijsmiddelen vast dat [slachtoffer 2] aangifte
heeft gedaan van diefstal van zijn scooter op 18 november 2018. De rechtbank stelt vervolgens
vast dat verdachte op 18 november 2018 met een ander beschikte over deze scooter. Nu de
verdachte geen verklaring heeft gegeven voor de hiervoor genoemde omstandigheden, terwijl dat
in de gegeven omstandigheden wel van hem verlangd mag worden, concludeert de rechtbank dat
het niet anders kan zijn dan dat verdachte wist dat deze scooter van misdrijf afkomstig was. De
rechtbank acht, gelet op uitblijven van een verklaring van verdachte, wettig en overtuigend
bewezen dat verdachte zich tenminste schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van
opzetheling.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

Feit 1

op 27 november 2018 te Utrecht tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk brand heeft
gesticht door open vuur in aanraking te brengen met papier en een vloeibaar brandversnellend
middel, althans met een brandbare stof ten gevolge waarvan een personenauto merk: Mercedes-
Benz, kenteken: [kenteken 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand en daarvan gemeen gevaar voor de
naastgelegen geparkeerde auto's te duchten was;

Feit 2

in de periode van 18 november 2018 tot en met 26 november 2018 te Utrecht , heeft deelgenomen
aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, welke
organisatie tot oogmerk had het plegen van heling van scooters/bromfietsen en/of onderdelen van
scooters/bromfietsen en/of navigatiesystemen en/of displays;

Feit 3 subsidiair

in de periode van 18 november 2018 tot en met 26 november 2018 te Utrecht , tezamen en in
vereniging met anderen, een sleutel voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden
krijgen van die sleutel, wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

Feit 4

in de periode van 18 november 2018 tot en met 26 november 2018 te Utrecht , tezamen en in
vereniging met anderen, navigatiesystemen voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededaders
ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wisten dat het een door misdrijf verkregen goed
betrof;

Feit 5 subsidiair

6 BEWEZENVERKLARING
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9.1.

op 18 november 2018 te Utrecht , tezamen en in vereniging met een ander, een scooter, voorhanden
heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die scooter wist dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof.

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen,
zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. Verdachte wordt hiervan vrijgesproken.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde
uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

feit 1: medeplegen van opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is;

feit 2: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven;

feit 3 subsidiair, feit 4 en feit 5 subsidiair: telkens medeplegen van opzetheling.

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte
uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd verdachte ter zake van het door hem bewezen geachte te
veroordelen tot:

150 dagen jeugddetentie, met aftrek van het voorarrest, waarvan een gedeelte van 148 dagen
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, met als bijzondere voorwaarde: gedurende het

7 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN

8 STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE

9 OPLEGGING VAN STRAF
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9.2.

9.3.

eerste jaar van de proeftijd de maatregel Toezicht en Begeleiding vanuit de jeugdreclassering;

- een onvoorwaardelijke taakstraf, bestaande uit een werkstraf, van 150 uren, indien niet of niet
naar behoren verricht te vervangen door 75 dagen hechtenis.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat voor het geval de rechtbank tot een bewezenverklaring
komt, mede gelet op het advies van de Raad voor de Kinderbescherming, een werkstraf van 180
uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk zonder bijzondere voorwaarden, het meest passend zou zijn.

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen
verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals ter
terechtzitting is gebleken.

De ernst en omstandigheden van de feiten

Verdachte heeft in enkele maanden tijd maar liefst vijf strafbare feiten gepleegd, waaronder het
opzettelijk veroorzaken van een autobrand. Brandstichting is een ernstig delict. Dit handelen van
verdachte heeft naast schade en overlast voor de direct betrokkenen, ook gevoelens van angst en
onveiligheid in de maatschappij veroorzaakt, zeker omdat zulke branden kunnen overslaan naar
nabijgelegen auto’s. De maatschappelijke angst en onveiligheid was in deze zaak groot omdat
vóór 29 december 2018 een groot aantal autobranden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft
plaatsgevonden. Verdachte heeft met zijn handelen de gevoelens van angst en onveiligheid in de
maatschappij vergroot en dit rekent de rechtbank verdachte zwaar aan.

Verdachte heeft verder deelgenomen aan een criminele organisatie en zich in dat verband schuldig
gemaakt aan het medeplegen van diefstal door braak en heling. Deze criminele organisatie is
daarbij zeer geraffineerd te werk gegaan, door gebruik te maken van een leegstaande berging als
uitvalsbasis en als opslagplaats voor gestolen goederen. Diefstal en heling zijn misdrijven die voor
de benadeelden veel overlast en financiële schade veroorzaken. Verdachte heeft geen blijk
gegeven van respect voor de belangen van anderen en het eigendomsrecht van de benadeelden
in het bijzonder. Op de schaal waarop deze misdrijven door verdachte samen met anderen zijn
gepleegd, is bovendien voor veel overlast en ergernis in de wijk gezorgd. Ook dit rekent de
rechtbank verdachte aan.

Tijdens de zitting heeft verdachte gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Verdachte heeft zodoende
geen inzicht gegeven in zijn beweegredenen of verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen.
Vooral het in de brand steken van een ogenschijnlijk willekeurige auto vraagt om een verklaring,
die verdachte niet heeft gegeven. De rechtbank leidt daaruit af dat verdachte over de aard en de
ernst van deze feiten in wezen de schouders ophaalt en geen blijk geeft van respect voor de
belangen van anderen en het eigendomsrecht van de benadeelden in het bijzonder.

De persoon van verdachte

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank kennis genomen van een
uittreksel justitiële documentatie betreffende verdachte van 29 mei 2019, waaruit blijkt dat
verdachte niet eerder is veroordeeld. De rechtbank weegt dat niet in het voordeel, maar ook niet
in het nadeel van verdachte mee bij het bepalen van de straf.

De rechtbank houdt verder rekening met het rapport van Samen Veilig Midden-Nederland van 27
juni 2019. In dat rapport is vermeld dat verdachte een vriendelijke positieve jongen is, die de
afspraken met de jeugdreclassering goed is nagekomen. Zorgelijk is echter dat verdachte geen
enkele inkijk geeft in (de omstandigheden van) het delict. Ook blijft hij vaag over de vrienden met
wie hij omgaat. Door deze gesloten houding blijven zorgen bestaan over de toekomst, omdat
verdachte niet leert van mogelijke fouten. Op de zitting is door mevrouw [A] van Samen Veilig
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toegelicht dat bij een veroordeling wordt geadviseerd om binnen de proeftijd aan de verdachte
een jaar lang de algemene maatregel Toezicht en Begeleiding op te leggen.

In het uitgebreid Advies van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna ook: de Raad) van 3
januari 2019, dat is opgesteld door [B] wordt over verdachte opgemerkt dat verdachte een
positieve jongen lijkt te zijn, die ondersteuning krijgt vanuit zijn ouders. De gewetensontwikkeling
roept wel vragen op omdat verdachte ontkent iets met de brandstichting te maken te hebben. De
Raad adviseert een werkstraf op te leggen.

De strafoplegging

Alles afwegende acht de rechtbank een geheel voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van
zes maanden passend en geboden. Met deze voorwaardelijke straf wordt beoogd verdachte
ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. De rechtbank zal naast de algemene
voorwaarden, de door de officier van justitie geëiste bijzondere voorwaarde opleggen met als doel
om de positieve lijn in het gedrag van verdachte door middel van begeleiding door de
jeugdreclassering te blijven monitoren. Verder acht de rechtbank een onvoorwaardelijke taakstraf,
bestaande uit een werkstraf, voor de duur van 160 uur, met aftrek van voorarrest, passend. Gelet
op de ernst van de feiten acht de rechtbank, anders dan de Raad – die tijdens het opstellen van
het raadsrapport alleen op de hoogte was van de verdenking voor brandstichting – slechts een
onvoorwaardelijke werkstraf een te lichte straf.

Nu verdachte geen onvoorwaardelijke jeugddetentie wordt opgelegd, zal de rechtbank het reeds
geschorste bevel tot voorlopige hechtenis opheffen.

De beslissing berust op de artikelen 36f, 47, 77a, 77g, 77i, 77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 140,
157 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen
verklaarde.

De rechtbank:

Vrijspraak

- verklaart het onder feit 3 primair en feit 5 primair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt
verdachte daarvan vrij;

Bewezenverklaring

- verklaart het onder feit 1, feit 2, feit 3 subsidiair, feit 4 en feit 5 subsidiair ten laste gelegde bewezen
zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

11 BESLISSING
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- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij;

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 7 is vermeld;

- verklaart verdachte strafbaar;

Oplegging straf

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 6 (zes) maanden;

- bepaalt dat de jeugddetentie niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders
gelast op grond van het feit dat verdachte de hierna te melden algemene en/of bijzondere
voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of
meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden dat verdachte;

* zich in het kader van de maatregel van Toezicht en Begeleiding binnen vijf dagen na onherroepelijk
worden van dit vonnis meldt bij de jeugdreclassering Samen Veilig Midden-Nederland en zich daarna
gedurende een door de jeugdreclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal een jaar) en op
door de jeugdreclassering te bepalen tijdstippen dient te blijven melden bij deze instelling, zo
frequent en zo lang die instelling dat noodzakelijk acht;

- waarbij Samen Veilig Midden-Nederland opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving
van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, van 160 uren;

- beveelt dat voor het geval verdachte de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf
wordt vervangen door 80 dagen jeugddetentie;

- bepaalt dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de taakstraf in mindering zal worden gebracht, berekend
naar de maatstaf van 2 uren taakstraf per dag;

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Gerritse, kinderrechter en voorzitter, mrs. C.S.K. Fung Fen Chung
en P.M. Leijten, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.H. Batavier, griffier, en is uitgesproken op de
openbare terechtzitting van 26 juli 2019.
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De oudste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan [verdachte] is ten laste gelegd dat:

Feit 1

hij op of omstreeks 27 november 2018 te Utrecht tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in aanraking te brengen met een prop
papier en/ of een of meerdere autostoelen, althans met

een brandbare stof, ten gevolge waarvan een auto (merk: Mercedes-Benz, kenteken: [kenteken 1] )

geheel of gedeeltelijk is/zijn verbrand, in elk geval brand is ontstaan, en daarvan gemeen gevaar voor
de naastgelegen geparkeerde auto's, in elk geval gemeen gevaar voor goederen, te duchten was;

( art 157 ahf/ sub 1 Wetboek van Strafrecht, art 47 lid 1 ahf/ sub 1 Wetboek van Strafrecht )

Feit 2

hij in of omstreeks de periode van 9 oktober 2018 tot en met 29 december 2018 te Utrecht , althans in
Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van
natuurlijke personen, te weten [medeverdachte] (geboren op [geboortedatum] 2001) en/ of een of
meer andere personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten het
plegen van (auto)brandstichtingen en/ of het plegen van diefstallen al dan niet met braak/verbreking
van scooters/ bromfietsen en/ of navigatiesystemen en/ of display's en/ of het plegen van heling van
scooters/bromfietsen

en/ of onderdelen van scooters/bromfietsen en/ of navigatiesystemen en/ of display's, in ieder geval
het plegen van vermogensdelicten;

( art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

Feit 3

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2018 tot en met 8 oktober 2018 te Utrecht , althans in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening in/ uit een woning (gelegen aan de

[straatnaam 7] [nummeraanduiding 3] ) een sleutelbos, althans een of meerdere sleutel(s), althans
een goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] , in elk geval aan een ander of anderen
dan aan verdachte en/ of zijn mededader(s), heeft weggenomen en zich daarbij de toegang tot de

plaats van het misdrijf heeft verschaft en/ of die/ dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/ hun bereik
heeft gebracht door middel van een valse sleutel, te weten een met het oogmerk van wederrechtelijke
toeeigening weggenomen huissleutel van die woning;
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( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/ sub 5
Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2018 tot en met 29 december 2018 te Utrecht , althans in
Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een sleutelbos,
althans een of meerdere sleutel(s), in elk geval een of meerdere goed(eren), heeft verworven,
voorhanden heeft gehad en/ of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het
voorhanden krijgen van die sleutelbos, althans die sleutel(s), althans dat/ die goed(eren), wist,
althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren)
betrof;

( art 416 lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art. 417bis lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art
47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht)

Feit 4

hij op een of meerdere momenten in of omstreeks 8 november 2018 tot en met 27 november 2018 te
Utrecht , tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een goed, te weten een
of meerdere navigatiesystemen heeft verworven, voorhanden gehad en/ of overgedragen, terwijl hij
en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dit goed wist(en),
althans had(den) moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

( art 416 lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art 417bis lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art 47
lid 1 ahf/ sub 1 Wetboek van Strafrecht )

Feit 5

hij op of omstreeks 18 november 2018 te Utrecht , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met
een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening een
scooter/ bromfiets, althans een goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 2] , in elk
geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/ of zijn mededader(s), heeft/hebben
weggenomen en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben verschaft en/ of
die/ dat weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/ hebben gebracht door middel van
braak en/ of verbreking;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/ sub 4 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/ sub 5
Wetboek van Strafrecht)

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 18 november 2018 te Utrecht , althans in Nederland, tezamen en in vereniging met
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een of meer anderen, althans alleen, een scooter/ bromfiets, in elk geval een goed, heeft verworven,
voorhanden heeft gehad en/ of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het
voorhanden krijgen van die scooter/ bromfiets, althans

dat goed, wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof;

( art 416 lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art. 417bis lid 1 ahf/ ond a Wetboek van Strafrecht, art
47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht)

Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of
ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij
het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 29 november 2018, genummerd PL0900-
2018341770, opgemaakt door politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 99 en
het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 21 februari 2019, genummerd PL0900-
2019004575 Z, opgemaakt door politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerd 1 tot en met 361
en een aanvullend proces-verbaal van bevindingen van 13 maart 2019, PL0900-2018321715-57,
doorgenummerd vanaf 362 tot en met 378. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de
wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Proces-verbaal van aangifte van [aangever] van 27 november 2018, p. 13.

Proces-verbaal van verhoor getuige van 27 november 2018, p. 15.

Proces-verbaal van verhoor getuige van 27 november 2018, p. 16.

Proces-verbaal van bevindingen van 28 november 2018, p. 33.

Proces-verbaal van bevindingen van 27 november 2018, p. 20.

Proces-verbaal van bevindingen van 27 november 2018, p. 21.

Proces-verbaal van bevindingen van 28 november 2018, p. 34.

Proces-verbaal van sporenonderzoek van 29 november 2018, p. 316.

Proces-verbaal van sporenonderzoek van 29 november 2018, p. 318.

Een geschrift te weten het vergelijkend glasonderzoek naar aanleiding van brandstichting te Utrecht
op 27 november 2018 van het NFI van 7 februari 2019, p. 2 van 9.

Een geschrift te weten het vergelijkend glasonderzoek naar aanleiding van brandstichting te Utrecht
op 27 november 2018 van het NFI van 7 februari 2019, p. 4 van 9.

Een geschrift te weten het vergelijkend glasonderzoek naar aanleiding van brandstichting te Utrecht
op 27 november 2018 van het NFI van 7 februari 2019, p. 8 van 9.

Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1] van 6 december 2018, p. 128.

Proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 1] van 6 december 2018, p. 129.

Proces-verbaal van bevindingen van 25 december 2018, p. 16.

Proces-verbaal van bevindingen van 25 december 2018, p. 27.

Proces-verbaal van bevindingen van 25 december 2018, p. 28.

Proces-verbaal van bevindingen van 6 februari 2019, p. 216.

Proces-verbaal van bevindingen van 22 december 2018, p. 211.

Proces-verbaal van bevindingen van 22 december 2018, p. 212.

Proces-verbaal van bevindingen van 22 december 2018, p. 213.

Proces-verbaal van bevindingen van 22 november 2018, p. 164.

Proces-verbaal van aangifte van 18 november 2018, p. 208.
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 25-07-2019

Datum publicatie 08-08-2019

Zaaknummer 09/827075-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Strooptocht in winkels op één dag samen met drie volwassen medeverdachten;
medeplegen; bekennende verdachte;

WS opgelegd ondermeer gelet op tijdsverloop, als minderjarige verdachte 6 dagen
op politiebureau gezeten en open en eerlijke houding van de verdachte

Vordering bp van één van de winkels afgewezen, omdat de drie volwassen
medeverdachten volgens de rechtbank verantwoordelijk zijn voor de geleden
schade

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/827075-18

Datum uitspraak: 25 juli 2019

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft dit vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de
verdachte:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,

ECLI:NL:RBDHA:2019:8093

Rechtbank DEN HAAG
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3.1

3.2

adres: [adres] .

De zaak is op de zitting van 25 juli 2019 behandeld.

De officier van justitie in deze zaak is mr. S. Polderman en de raadsman van de verdachte is

mr. A.B. Baumgarten.

De verdachte wordt ervan beschuldigd dat zij in de periode van 20 januari 2018 tot en met

26 januari 2018 samen met anderen diverse winkeldiefstallen heeft gepleegd in Zoetermeer en Den
Haag en daarbij een groot aantal goederen heeft gestolen.

Dit feit staat beschreven in de tenlastelegging, die als bijlage I deel uitmaakt van

dit vonnis.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat feit 1, een strooptocht langs zes winkels in Zoetermeer en
Den Haag op 26 januari 2018, wettig en overtuigend bewezen wordt verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat de verdachte, behalve bij de diefstal bij de [bedrijf 1] in
Zoetermeer, geen medepleger is, nu het aandeel van de verdachte in de samenwerking bij de
overige winkeldiefstallen niet zodanig nauw en bewust is geweest dat het als medeplegen kan
worden aangemerkt. De raadsman heeft hiertoe aangegeven dat de verdachte bij de [bedrijf 2]
alleen een pyama heeft aangewezen, bij het [bedrijf 3] een verzorgingsproduct en dat zij er bij de
[bedrijf 4] in de paskamer slechts bij aanwezig was toen medeverdachte [medeverdachte 1] labels
van de kledingstukken aan het halen was. Zij stond erbij en keek ernaar.

Gelet hierop kan, aldus de raadsman, een aantal diefstallen niet bewezen worden verklaard en

1 Het onderzoek ter terechtzitting

2 De tenlastelegging

3 Bewijsoverwegingen
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3.3

dient de verdachte op onderdelen te worden vrijgesproken.

De beoordeling van de tenlastelegging 1

Op vrijdag 26 januari 2018 tussen 19.44 uur en 20.00 uur zijn bij tuincentrum “ [bedrijf 1] ”,
gevestigd aan de [adres] te Zoetermeer diverse goederen (een klok Riviera Global Time, 3 pocket
watches, 2 potjes met geurstokken, een handdoekenhaak van Riviera Maison, 2 cake dienbladen
op voet, hondenspeelgoed van Lief, puppysnacks en een hondenworst) weggenomen in totaal
voor een bedrag van ruim 350 euro.2 Een man en drie vrouwen passeerden met een tas de
kassa’s waardoor het alarmpoortje werd geactiveerd.3 Op de beelden van de beveiligingscamera
is dit te zien.4

De man is weggerend in de richting van sportcentrum [bedrijf 5] en ook de drie vrouwen zijn
weggelopen.

De verdachte was een van de drie vrouwen en werd even later, samen met [medeverdachte 2]5

(verder: [medeverdachte 2] ), haar moeder, en [medeverdachte 3]6 (verder: [medeverdachte 3] ),
iets verderop op de [adres] , aangehouden op verdenking van winkeldiefstal in vereniging.7

De tas, waar de klok in zat die afkomstig was uit de winkel en die niet was betaald bij de kassa,
lag bij de vrouwen. De klok is op 30 januari 2018 aan de [bedrijf 1] teruggegeven.8

In een nabijgelegen weiland zijn door een werknemer van de [bedrijf 1] een lege verpakking en
enkele weggenomen goederen aangetroffen.9

De man, [medeverdachte 1] (verder: [medeverdachte 1] ), is op 27 januari 2018 te 14.00 uur
buiten heterdaad aangehouden.10

Medeverdachte [medeverdachte 2] heeft bij de politie verklaard dat het haar idee was om naar de
[bedrijf 1] in Zoetermeer te gaan en te proberen iets te stelen. Zij had dit vooraf met
[medeverdachte 1] besproken, in het bijzijn van [medeverdachte 3] , de vriendin van
[medeverdachte 1] , en haar dochter [verdachte] , de verdachte.

Ze hadden drie soortgelijke tassen van de [bedrijf 2] meegenomen. Zij twee en [medeverdachte
1] een. Bij de spullen van Riviera Maison nam [medeverdachte 1] een klok mee en stopte die in
één van de tassen. Zelf pakte ze twee plateaus en twee pakjes geurstokjes. [medeverdachte 1]
pakte nog drie klokjes met een ketting eraan. Deze werden uit de doosjes gehaald.
[medeverdachte 1] heeft de tas met de grote klok en de geurstokjes erin aan de verdachte
gegeven.

De verdachte wist dat er spullen in die tas zaten. Toen de verdachte de kassa’s passeerde met de
tas ging het detectiepoortje niet af. Toen [medeverdachte 1] met de andere tas het
detectiepoortje passeerde, ging dit wel af. [medeverdachte 1] rende weg, [medeverdachte 2] ,
[medeverdachte 3] en de verdachte zijn ook gaan rennen. [medeverdachte 2] zei tegen de
verdachte dat ze de tas weg moest gooien, althans neer moest zetten bij een paar struikjes langs
het fietspad. Even later is [medeverdachte 2] samen met de verdachte en [medeverdachte 3]
aangehouden.

[medeverdachte 2] heeft verklaard dat zij bij winkels als de [bedrijf 2] , het [bedrijf 3] , [bedrijf 6] ,
[bedrijf 7] en [bedrijf 8] heeft gestolen en dat ze telkens spullen voor eigen gebruik heeft gestolen
en de spullen niet heeft doorverkocht.11 Ook is ze op 26 januari 2018, de dag waarop ze werd
aangehouden, eerst naar de [bedrijf 9] in Leidschendam (lees: Leidschenveen), geweest samen
met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en de verdachte. Zij heeft daar een vloerkleed,
schapenvachten en waxinelichtjes gestolen en [medeverdachte 1] een glazen windlicht en wat
roze beelden. Ze hadden vooraf afgesproken dat [medeverdachte 3] en de verdachte niets
zouden stelen, maar wel zouden opletten of niemand iets zou zien. Vervolgens zijn ze naar het
Stadshart in Zoetermeer gereden waar ze bij de [bedrijf 2] diverse kinderkledingstukken heeft
meegenomen, alsook een pyama die de verdachte haar aangaf en bonbons. [medeverdachte 1]
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heeft ook meerdere kledingstukken meegenomen. Bij de [bedrijf 4] hebben alle verdachten
verschillende kledingstukken gepakt. [medeverdachte 1] en de verdachte gingen daarmee de
pashokjes in. [medeverdachte 1] heeft aldaar met een tangetje de labels van de kleding
afgehaald en in tassen is de kleding meegenomen zonder af te rekenen. Bij de [bedrijf 10] en het
[bedrijf 3] zijn vervolgens enkele verzorgingsproducten gestolen door [medeverdachte 2] en
[medeverdachte 1] . Ook daar heeft de verdachte cremespoeling en shampoo aan [medeverdachte
2] gegeven.12

Medeverdachte [medeverdachte 1]13 en [medeverdachte 3]14 hebben, ieder voor zich, verklaard
dat zij sinds een paar maanden, samen met [medeverdachte 2] op pad gaan om te stelen bij
winkels zoals de [bedrijf 10] , [bedrijf 2] , [bedrijf 4] , [bedrijf 3] , [bedrijf 9] en [bedrijf 6] en dat ze
dit op de dag dat ze bij de [bedrijf 1] zijn geweest ook hebben gedaan. [medeverdachte 1] heeft
voorts verklaard dat de verdachte ook vaak mee ging en dat zij er zeker de helft van de keren bij
was.15

Over de diefstal bij de [bedrijf 1] heeft [medeverdachte 1] verklaard dat [medeverdachte 2] de
klok heel graag wilde hebben en dat hij hem toen heeft gepakt, maar dat zij hem zelf in de tas
heeft gedaan.

De verdachte wist dat de klok in de tas zat en heeft de tas de winkel uitgedragen voorbij de
kassa’s.16

[medeverdachte 1] heeft ook nog drie klokjes en twee schalen van Rivièra Maison weggenomen.
Hij heeft de tas met spullen buiten weg gegooid.17 In de auto hadden ze afgesproken dat ze
zouden gaan stelen.18

Ook [medeverdachte 3] heeft verklaard dat zij wist wat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]
die vrijdag bij de [bedrijf 1] van plan waren en dat zij ermee instemt om spullen mee te nemen
zonder te betalen, maar zelf niets steelt. Ze staat soms wel op de uitkijk. [medeverdachte 2] en
[medeverdachte 1] en ook de verdachte hadden alle drie een volle tas die zij voorbij de kassa en
de detectiepoortjes in de [bedrijf 1] droegen. In de tas die de verdachte droeg zat de klok. Buiten
gekomen heeft ze tegen de verdachte gezegd dat zij de tas weg moest gooien, omdat er gestolen
spullen in zaten en er een medewerker van de [bedrijf 1] naar buiten kwam.19

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat zij heeft gezien dat [medeverdachte 1] de klok in
zijn winkelmandje heeft gedaan en dat zij had kunnen vermoeden dat de klok in de tas zat, die zij
van hem overnam om naar buiten te dragen. De verdachte heeft verklaard dat zij wel wist wat
haar moeder van plan was, maar dat zij daar niet van houdt en dat ze dus niet in de buurt wilde
zijn en naar de dierenafdeling is gegaan. De verdachte heeft verklaard dat ze weet dat haar
moeder vaker diefstallen pleegt en [medeverdachte 1] ook, maar dat zij zelf niets steelt. Ze is er
wel bij en bij de [bedrijf 1] heeft ze inderdaad de tas langs de kassa gedragen en meegenomen. 20

De verdachte heeft voorts verklaard dat ze er eerder op de dag ook bij aanwezig was toen ze met
zijn vieren bij de [bedrijf 9] in Leidschendam (lees: Leidschenveen), bij de [bedrijf 4] , [bedrijf 2] ,
[bedrijf 10] en [bedrijf 3] in Zoetermeer waren en dat zij en de anderen goederen hebben
weggenomen. Bij de [bedrijf 4] heeft de verdachte kleding meegenomen naar een kleedhokje
waarna [medeverdachte 1] de beveiligingslabels eruit heeft geknipt. De verdachte heeft
vervolgens een tas met kleding naar buiten gedragen en haar moeder en [medeverdachte 1] ook.
Bij de [bedrijf 2] heeft de verdachte haar moeder een pyama gegeven die ze graag wilde hebben.
Bij de [bedrijf 10] heeft de verdachte zelf niets gestolen, maar wel gezien dat haar moeder en
[medeverdachte 1] dit deden. Bij de [bedrijf 3] heeft ze zelf niets gestolen en ook niets gezien.21

In de woning die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] samen delen zijn diverse goederen
aangetroffen, die bij eerdere winkeldiefstallen zijn weggenomen. Het betrof goederen van de
[bedrijf 10] , [bedrijf 4] , [bedrijf 2] , [bedrijf 3] en [bedrijf 9] .22

Er is afstand gedaan van deze goederen en na onderzoek door de politie is er aangifte gedaan
door de betreffende winkels en zijn de goederen terug gegeven.

Bij de [bedrijf 10] te Zoetermeer ging het om goederen met een bedrag van € 32,75.23
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3.4

Bij de [bedrijf 4] te Zoetermeer ging het om goederen met een bedrag van € 534,80.

Bij de [bedrijf 2] te Zoetermeer ging het om goederen met een bedrag van € 268,85. 24

Bij [bedrijf 3] te Zoetermeer ging het om goederen met een bedrag van € 21,74.25

Bij [bedrijf 9] te Den Haag, Leidschenveen, ging het om goederen met een bedrag van

€ 379,75.26

De verdachte heeft ter zitting verklaard dat alle voornoemde diefstallen op 26 januari 2018 zijn
gepleegd en dat zij er telkens van op de hoogte was dat er zou worden gestolen, maar er soms
afstand van nam door zelf door op eigen houtje door de winkel te lopen. Zij was te bang om op de
uitkijk te staan. De gestolen goederen zag zij als ze met zijn allen bij de auto terugkeerden. De
verdachte heeft verklaard bij de [bedrijf 1] inderdaad een tas voorbij de kassa’s te hebben
gedragen en te zijn weggerend toen bij [medeverdachte 1] het alarm afging. Zij heeft de tas met
gestolen spullen vervolgens ergens neergezet. Bij de [bedrijf 2] heeft zij een pyama aangewezen,
waarvan ze wel wist dat die door haar moeder in de tas zou worden gedaan en gestolen zou
worden. Bij de [bedrijf 4] heeft de verdachte volgens eigen zeggen in de paskamer toegekeken
hoe [medeverdachte 1] de alarmlabels van kledingstukken verwijderde.

De verdachte heeft verklaard niet meer te weten of zij ook kledingstukken mee had genomen de
paskamer in. Bij de [bedrijf 10] of [bedrijf 3] heeft zij ook producten aangewezen waarvan zij wel
wist dat die vervolgens door haar moeder of [medeverdachte 1] zouden worden weggenomen,
maar zij weet niet meer om welke producten het precies ging.

Medeplegen

Hoewel de raadsman heeft betoogd dat de verdachte op de diefstal bij de [bedrijf 1] na, niet als
medepleger kan worden gezien, ziet de rechtbank dit anders. Bij de vorming van het oordeel dat
sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechtbank
rekening houden met onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge
taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het
belang van de rol van de verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet
terugtrekken op een daartoe geëigend tijdstip.

De verdachte heeft bij de politie en ter zitting verklaard dat zij er bij alle winkels van op de hoogte
was dat er spullen zouden worden weggenomen en dat zij bij de meeste winkels weliswaar een
kleine, maar wel actieve rol heeft gespeeld door het aangeven of aanwijzen van goederen die zij
wilde hebben. Vervolgens werden deze goederen ook weggenomen.

Gelet ook op de context van de winkeldiefstallen; de verdachte en haar mededaders hielden
immers op de betreffende dag een strooptocht langs zes winkels, is de rechtbank van oordeel dat
de verdachte bij de totstandkoming van het delict een intellectuele en/of materiële- bijdrage van
voldoende gewicht heeft geleverd. Het medeplegen kan dan ook bewezen worden verklaard.

Gelet op het hiervoor genoemde acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de
verdachte samen met anderen feit 1 heeft begaan.

De bewezenverklaring

De rechtbank is van oordeel, zoals ook uit de beoordeling blijkt, dat het medeplegen van alle
onder feit 1 tenlastegelegde diefstallen wettig en overtuigend bewezen kan worden en de
rechtbank is er ook van overtuigd dat de verdachte deze diefstallen heeft medegepleegd.

De bewezenverklaring staat vermeld in bijlage II, die deel uitmaakt van dit vonnis.
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5.1

5.2

5.3

Het feit is strafbaar.

De verdachte is ook strafbaar.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat de rechtbank aan de verdachte een werkstraf voor de tijd
van 60 uren subsidiair 30 dagen jeugddetentie zal opleggen, met aftrek van de tijd die de
verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

De officier van justitie heeft bij de eis rekening gehouden met het tijdsverloop tussen het
bewezenverklaarde feit en de behandeling ter zitting van heden, de leeftijd van de verdachte ten
tijde van het feit, de betrokkenheid van de moeder van de verdachte, de dagen die de verdachte
op het politiebureau heeft doorgebracht, de lange duur dat de verdachte zich aan de voorwaarden
van de opschorting van de voorlopige hechtenis heeft moeten houden en de ondergeschikte rol
van de verdachte bij het plegen van de winkeldiefstallen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft allereerst aangegeven dat het hem heeft verbaasd dat de onderhavige zaak
op de zitting van de meervoudige kamer is gepland, terwijl deze enkelvoudig of zelfs via een TRIP-
zitting had kunnen worden afgedaan. De verdachte is immers een first offender en door het
tijdsverloop tussen het feit en de behandeling er zitting is er van enige pedagogische meerwaarde
geen sprake meer.

Verder heeft de raadsman het opleggen van een straf gelijk aan het voorarrest van de verdachte
bepleit, te weten een werkstraf voor de duur van 12 uren met aftrek van de

6 dagen die de verdachte op het politiebureau heeft doorgebracht.

Het oordeel van de rechtbank

Om te bepalen welke straf en/of maatregel voor de verdachte gepast is, kijkt de rechtbank naar
de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en ook naar de persoon van de
verdachte.

De ernst van het feit

De verdachte is samen met anderen op een zogeheten strooptocht gegaan. Bij diverse winkels
hebben zij meerdere goederen weggenomen zonder daarvoor te betalen. Zij gingen gewiekst en
goed voorbereid te werk. De verdachte en haar mededaders hebben geen respect getoond voor
de eigendommen van anderen en de winkels financiële schade berokkend.

Daarnaast zien winkeliers zich door dit soort feiten genoodzaakt extra beveiligingsmaatregelen te
nemen, waarvan de kosten worden doorberekend in de goederen die zij verkopen. Aldus is de
maatschappij als geheel de dupe van dit soort feiten.

4 De strafbaarheid van het feit en van de verdachte

5 De straf en/of maatregel
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De persoon van de verdachte

De verdachte is nog niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten.

De rechtbank heeft de rapporten gelezen van de Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden,
afdeling jeugdreclassering, en de Raad voor de Kinderbescherming (verder: de Raad).

Uit de informatie van de jeugdreclassering van 9 augustus 2018 blijkt dat het dynamisch
risicoprofiel laag is, dat het domein gezin de grootste risicofactor is, maar dat de zorgen inmiddels
zijn afgenomen nu de moeder van de verdachte haar behandeling bij de Waag heeft afgerond en
nog reclasseringstoezicht heeft. Er zijn geen zorgen over de vrijetijdsbesteding van de verdachte,
haar relaties en alcoholgebruik. Op de overige leefgebieden zijn er vooral beschermende factoren
te vinden.

Blijkens het rapport van 17 juli 2019 van de Raad is het onderhavige feit het eerste en laatste
contact van de verdachte met politie en justitie, beschrijft de jeugdreclassering een positief beeld
van de verdachte en haar leefomstandigheden en is de verdachte toekomstgericht.

Het voortzetten van jeugdreclasseringscontact heeft volgens de Raad geen meerwaarde en als
strafafdoening lijkt een onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf passend.

Geadviseerd wordt dan ook aan de verdachte een werkstraf op te leggen.

Op de zitting is van de zijde van de jeugdreclassering nog meegedeeld dat de verdachte vanaf het
eerste moment de verantwoordelijkheid voor haar gedrag heeft genomen en zich open en eerlijk
heeft opgesteld. Voorts is verzocht bij de strafoplegging rekening te houden met de drukke
bezigheden van de verdachte. Het is belangrijk dat zij haar opleiding positief kan afronden.

De rechtbank kan zich vinden in het door de Raad gegeven strafadvies en neemt de informatie van
de jeugdreclassering hierbij mee.

De op te leggen straf

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf, naast het hiervoor genoemde, ook nog rekening
gehouden met de oriëntatiepunten die gelden in soortgelijke gevallen.

Ook het tijdsverloop tussen het bewezenverklaarde feit en de behandeling ter zitting van heden,
de leeftijd van de verdachte ten tijde van het feit, de betrokkenheid van de moeder van de
verdachte bij de diefstallen, het aantal dagen dat de verdachte op het politiebureau heeft
doorgebracht, de lange duur dat de verdachte zich aan de voorwaarden van de opschorting van
de voorlopige hechtenis heeft moeten houden en haar open en eerlijke opstelling, heeft de
rechtbank meegewogen.

De rechtbank zal alles afwegende aan de verdachte een werkstraf van 30 uren opleggen, met
aftrek van de tijd die de verdachte in voorarrest heeft gezeten, waardoor een onvoorwaardelijke
werkstraf van 18 uren resteert.

[gemachtigde] heeft als gemachtigde van de benadeelde partij [bedrijf 1] Zoetermeer een vordering
ingediend voor het bedrag van € 366,75, bestaande uit materiële schade, vermeerderd met de
wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

6 De vordering van de benadeelde partij
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6.1

6.2

6.3

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist de vordering in zijn geheel hoofdelijk toe te wijzen, met
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De officier van justitie heeft gelet op het
tijdsverloop dat het Openbaar Ministerie te verwijten valt, geen vermeerdering met de wettelijke
rente gevorderd.

Het standpunt van de raadsman

De raadsman heeft afwijzing van de vordering van de benadeelde partij bepleit, nu de klok die in
de tas zat die de verdachte naar buiten heeft gedragen aan de [bedrijf 1] is terug gegeven en de
verdachte niet verantwoordelijk is voor de overige schade die is geleden.

Mocht de rechtbank wel tot toewijzing van de vordering over gaan, dan verzoekt de raadsman
deze te matigen tot het aandeel waarvoor de verdachte verantwoordelijk is en

de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk te verklaren in de vordering.

Hoofdelijke toewijzing is, aldus de raadsman, dan ook zeker niet aan de orde.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij [bedrijf 1] Zoetermeer afwijzen,
aangezien de gestelde schade weliswaar is veroorzaakt door het bewezenverklaarde feit, maar,
gezien haar aandeel ten aanzien van de goederen waarop de schade betrekking heeft,
redelijkerwijs niet aan de verdachte kan worden toegerekend.

De drie volwassen medeverdachten, van wie de strafzaken nog op een terechtzitting zullen
worden behandeld, zijn naar het oordeel van de rechtbank degenen die de verantwoordelijkheid
voor het vergoeden van de geleden schade moeten dragen.

Dit brengt mee dat de benadeelde partij dient te worden veroordeeld in de kosten die de
verdachte tot aan deze uitspraak in verband met haar verdediging tegen die vordering heeft
moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op € 0,00.

De straf is gebaseerd op de artikelen:

77a, 77g, 77m, 77n, 77gg en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden op het moment van
het plegen van de strafbare feiten.

De rechtbank:

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte feit 1 heeft gepleegd. Dat is volgens de

7 De toepasselijke wetsartikelen

8 De beslissing
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wet:

diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd;

verklaart deze feiten en de verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen wat meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en
spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd
van 30 UREN;

beveelt, voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende
jeugddetentie zal worden toegepast voor de tijd van 15 DAGEN;

voor elke dag dat de verdachte in voorarrest heeft gezeten, zal de rechtbank 2 uren van de werkstraf
aftrekken.

heft op het opgeschorte bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

de rechtbank wijst de vordering van de benadeelde partij [bedrijf 1] Zoetermeer af;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten die de verdachte tot aan deze uitspraak in verband met
haar verdediging tegen die vordering heeft moeten maken, welke kosten de rechtbank tot op heden
begroot op € 0,00.

Dit vonnis is gewezen door

mr. N.I.S. Wallet, rechter, voorzitter,

mr. J.E.M.G. van Wezel, kinderrechter,

mr. J.J. Peters, kinderrechter,

in tegenwoordigheid van mr. M.M. de Witte, griffier.
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Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 25 juli 2019.

Mr. Wallet is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlagen:

I) de tenlastelegging

II) de bewezenverklaring

Bijlage I. De tenlastelegging

Aan bovenbedoeld gedagvaarde persoon is tenlastegelegd dat:

zij op een of meerdere hierna te noemen tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 20 januari 2018
tot en met 26 januari 2018, althans op of omstreeks 26 januari 2018, te 's-Gravenhage en/of
Zoetermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

meermalen, in elk geval eenmaal, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen de hierna te noemen goederen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende
aan de hierna te noemen rechthebbende(n), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn/haar mededader(s), en wel:

- ( op of omstreeks 26 januari 2018 te Zoetermeer) een klok en/of een of meerdere pocket watch(es),

een of meerdere handdoekhaken en/of plateaus, twee setjes geurstokjes/houders, een of meerdere

hondenkoekjes en/of hondenworst, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander

toebehoorde, te weten aan [bedrijf 1] ,

- ( op of omstreeks 26 januari 2018 te Zoetermeer) een of meerdere kledingstuk(ken), in elk geval

enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf 4] ,

- ( op of omstreeks 26 januari 2018 te Zoetermeer) een of meerdere kledingstuk(ken) en/of chocolade,

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf 2] ,

- ( in of omstreeks de periode van 20 januari 2018 tot en met 26 januari 2018 te 's-Gravenhage), een
of

meerdere vacht(en), een of meerdere kle(e)d(en) en/of een of meerdere kaarsenhouders, in elk geval

enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf 9] ,

- ( op of omstreeks 26 januari 2018 te Zoetermeer) een of meerdere verzorgingsproduct(en), in elk

geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf 3] ,

- ( op of omstreeks 26 januari 2018 te Zoetermeer), een of meerdere verzorgingsproduct(en), in elk
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geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [bedrijf 10] ,
heeft/hebben

weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

Bijlage II. De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart wettig en overtuigend bewezen dat:

zij op 26 januari 2018, te 's-Gravenhage en Zoetermeer, tezamen en in vereniging met anderen,

meermalen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen de hierna
te noemen goederen, toebehorende aan de hierna te noemen rechthebbenden, en wel:

- ( op 26 januari 2018 te Zoetermeer) een klok en pocket watches, handdoekhaken en plateaus, twee

setjes geurstokjes/houders, hondenkoekjes en een hondenworst, toebehorende aan [bedrijf 1] ,

- ( op 26 januari 2018 te Zoetermeer) kledingstukken toebehorende [bedrijf 4] ,

- ( op 26 januari 2018 te Zoetermeer) kledingstukken en chocolade toebehorende aan [bedrijf 2] ,

- (op 26 januari 2018 te 's-Gravenhage) vachten, kleden en kaarsenhouders, toebehorende aan

[bedrijf 9] ,

- ( op 26 januari 2018 te Zoetermeer) verzorgingsproducten toebehorende aan [bedrijf 3] ,

- ( op 26 januari 2018 te Zoetermeer) verzorgingsproducten toebehorende aan [bedrijf 10] ,

hebben weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen.

Eventuele taal- en/of schrijffouten zijn in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is hierdoor
niet benadeeld.

De hierna genoemde pagina’s zijn terug te vinden in het dossier van politie Eenheid Den Haag met
het nummer PL1500-2018028227 Z, doorgenummer als pagina 1 tot en met 349

Proces-verbaal van aangifte van [gemachtigde] namens [bedrijf 1] , met bijlagen, p. 93-98, en
proces-verbaal verhoor aangever, met bijlagen, p. 99-104

Proces-verbaal verhoor getuige [getuige] , met bijlage, p. 104-106

Proces-verbaal van bevindingen, met bijlagen, p.107-114

Proces-verbaal van aanhouding verdachte [medeverdachte 2] , p. 47-48

Proces-verbaal van aanhouding verdachte [medeverdachte 3] , p. 23-24

Proces-verbaal van aanhouding verdachte [verdachte] , p. 32-33

Proces-verbaal verhoor aangever, p. 99

Proces-verbaal van bevindingen, p. 122

Proces-verbaal van aanhouding van P.J. [medeverdachte 1] , p. 65-66

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , p. 212-216

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 2] , p. 217-219

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 262-263, 264-265 en 266-269

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3] , p. 165-167
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21

22

23
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Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 277

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 256-257

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 258-259 en 260-261

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 263

Proces-verbaal verhoor verdachte [medeverdachte 3] , p. 161-164 en 165-167

Proces-verbaal verhoor minderjarige verdachte [verdachte] , p. 193-196

Proces-verbaal verhoor minderjarige verdachte [verdachte] , p. 197-199

Proces-verbaal van bevindingen, met bijlagen, p. 123-151

Proces-verbaal van aangifte van [gemachtigde] namens [bedrijf 10] , met bijlagen, p. 343-347

Proces-verbaal van aangifte van [gemachtigde] namens [bedrijf 2] , met bijlagen, p. 337-341

Proces-verbaal van aangifte van [gemachtigde] namens [bedrijf 3] , met bijlage, p. 308-311

Proces-verbaal van aangifte van [gemachtigde] namens [bedrijf 9] , met bijlagen, p. 319-323
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HR 26 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1974, NJ 1994/161.

HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5132.

HR 8 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5651.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 20-04-2017

Datum publicatie 26-04-2017

Zaaknummer 10/711012-16

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
De rechtbank heeft gelet op het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017
(ECLI:NL:HR:2017:588). In het onderhavige geval is het onderzoek in de
smartphone van verdachte rechtmatig, nu hij daar toestemming voor heeft gegeven
door zijn ontgrendelcode te verstrekken. De rechtbank heeft voor de
bewezenverklaring van een aantal feiten gebruik gemaakt van schakelbewijs. Aan
de verdachte wordt onder meer een vrijheidsbeperkende maatregel in de vorm van
een contactverbod met de medeverdachten opgelegd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team jeugd

Parketnummer: 10/711012-16

Datum uitspraak: 20 april 2017

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam , meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[Naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] (Portugal) op [geboortedatum] 1999,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres 1] ,

raadsman mr. G.S.J. van Gestel, advocaat te Rotterdam .

ECLI:NL:RBROT:2017:3219

Rechtbank Rotterdam

1 Onderzoek op de terechtzitting
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4.1.

2.6

Gelet is op het onderzoek met gesloten deuren op de terechtzitting van 6 april 2017.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de
tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De officier van justitie mr. R.H.I. van Dongen heeft gevorderd:

vrijspraak van het onder 3 primair, 4 primair en 10 ten laste gelegde;
bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5, 6, 7 primair, 8, 11 en 12 primair
ten laste gelegde;
veroordeling van de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 180 dagen met aftrek
van voorarrest, waarvan 94 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar onder de
algemene en de bijzondere voorwaarden dat hij meewerkt aan behandeling bij De Waag, waarbij
aan de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, afdeling jeugdreclassering
(hierna: te noemen JBRR) opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de
voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;
oplegging van een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van twee jaar,
inhoudende dat de verdachte zich houdt aan een contactverbod met de medeverdachten
[medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] , waarbij voor iedere keer dat niet
aan de maatregel wordt voldaan vervangende jeugddetentie wordt toegepast voor de duur van 1
(één) week, met een totale duur van ten hoogste zes maanden en met het bevel dat de maatregel
dadelijk uitvoerbaar is.

Bewijswaardering ten aanzien van de legitimiteit van onderzoek aan smartphones

De Hoge Raad heeft bij arrest van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:588) hierover het volgende
overwogen:

“2.5 Voor de waarheidsvinding mag onderzoek worden gedaan aan inbeslaggenomen voorwerpen
teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In computers
opgeslagen of beschikbare gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd (vgl. HR 29 maart 1994,
ECLI:NL:HR:1994: AD2076, NJ 1994/577). Dat geldt ook voor in andere inbeslaggenomen
elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken, waaronder smartphones,
opgeslagen of beschikbare gegevens. De wettelijke basis voor dat onderzoek door
opsporingsambtenaren is gelegen in het samenstel van de bepalingen waarop de bevoegdheid tot
inbeslagneming is gebaseerd.

Voor het doen van onderzoek door een opsporingsambtenaar aan inbeslaggenomen elektronische
gegevensdragers en geautomatiseerde werken teneinde de beschikking te krijgen over daarin
opgeslagen of beschikbare gegevens vereist de wet geen voorafgaande rechterlijke toetsing of
tussenkomst van de officier van justitie. Indien de met het onderzoek samenhangende inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer als beperkt kan worden beschouwd, biedt de algemene bevoegdheid
van opsporingsambtenaren, neergelegd in art. 94, in verbinding met art. 95 en 96 Sv, daarvoor
voldoende legitimatie. Dit zal het geval kunnen zijn indien het onderzoek slechts bestaat uit het
raadplegen van een gering aantal bepaalde op de elektronische gegevensdrager of in het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens. Indien dat onderzoek zo
verstrekkend is dat een min of meer compleet beeld is verkregen van bepaalde aspecten van het
persoonlijk leven van de gebruiker van de gegevensdrager of het geautomatiseerde werk, kan dat

2 Tenlastelegging

3 Eis officier van justitie

4 Waardering van het bewijs
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4.1.3.

4.2.

4.3.

4.4.1

4.4.2

4.4.

onderzoek jegens hem onrechtmatig zijn. Daarvan zal in het bijzonder sprake kunnen zijn
wanneer het gaat om onderzoek van alle in de elektronische gegevensdrager of het
geautomatiseerde werk opgeslagen of beschikbare gegevens met gebruikmaking van technische
hulpmiddelen.”

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat bovengenoemd arrest van de Hoge
Raad in het onderhavige geval geen gevolg heeft voor de rechtmatigheid van het onderzoek
aan verdachtes telefoon, nu de verdachte in zijn latere verhoor van 8 februari 2016 de
ontgrendelcode van zijn telefoon vrijwillig heeft afgestaan en daarmee heeft ingestemd met
het onderzoek in zijn smartphone.

Standpunt verdediging

De verdediging refereert zich voor wat betreft dit punt aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling

De rechtbank stelt vast dat de verdachte tijdens zijn verhoor van 8 februari 2016
(documentcode 1602081525.V-ROSAN99), nadat hem om de ontgrendelcode was gevraagd,
teneinde onderzoek te doen in zijn telefoon, de ontgrendelcode niet heeft afgestaan omdat
er privéfoto’s op zijn telefoon stonden.

De rechtbank stelt voorts vast dat de verdachte tijdens een later verhoor op 8 februari 2016
(documentcode 1602081915.V-ROSAN99) alsnog vrijwillig de ontgrendelcode van zijn
telefoon heeft afgestaan. Hiermee heeft de verdachte, wetende dat het onderzoek aan zijn
telefoon ook zijn privédomein zou kunnen raken, toestemming gegeven voor dat onderzoek.

Gelet hierop en gelet op het feit dat de verdediging geen verweer heeft gevoerd ten aanzien
van dit punt, is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek in de smartphone van verdachte
rechtmatig is.

Conclusie

Dit betekent dat de gegevens die op de inbeslaggenomen telefoon van de verdachte waren
opgeslagen voor het bewijs kunnen worden gebezigd.

Vrijspraak zonder nadere motivering

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat het onder 3 primair, 4
primair en 10 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend is bewezen, zodat de verdachte
daarvan zonder nadere motivering zal worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder 1, 3 subsidiair, 4 subsidiair en 5 ten laste gelegde zal zonder nadere bespreking
bewezen worden verklaard, nu op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen wettig en
overtuigend is bewezen dat de verdachte deze feiten heeft begaan.

Bewijswaardering ten aanzien van het ten laste gelegde onder 2, 6, 7, 8, 11 en 12

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie concludeert tot bewezenverklaring van deze feiten, nu uit het dossier
en het verhandelde ter terechtzitting voldoende wettig en overtuigend bewijs naar voren
komt.

Standpunt verdediging

De raadsman bepleit vrijspraak voor deze feiten nu zijns inziens onvoldoende wettig en
overtuigend bewijs in het dossier voorhanden is. Voorts voert de raadsman ten aanzien van
feit 7 aan dat er een proces-verbaal van toewijzen van SIN-nummers aan het werktuigspoor
in het dossier ontbreekt. Bovendien heeft er geen controle door een tweede onderzoeker
van het werktuigspoor plaatsgevonden. De raadsman voert ten aanzien van feit 8 aan dat
de verdachte een alibi had, nu hij ten tijde van de inbraak in het dorp was en daar ook heeft
gepind. Ten aanzien van het DNA-spoor betrekking hebbend op feit 11 voert de raadsman
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4.4.3

primair aan dat er slechts sprake is van een afgeleid DNA-profiel en subsidiair voert hij aan
dat er voor het aantreffen van DNA van de verdachte alternatieve scenario’s mogelijk zijn.

Beoordeling

De rechtbank leidt uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting het volgende af.

Uit onderzoek is gebleken dat er vanaf medio januari 2016 een golf van inbraken, dan wel
pogingen daartoe, heeft plaatsgevonden in [plaats 1] , met name in de wijk [wijk] te [plaats
1] .

Ten aanzien van feit 2

Op 21 januari 2016 tussen 08:20 uur en 14:00 uur is aan de [adres 2] een poging
woninginbraak gepleegd, waarbij veel braakschade is veroorzaakt met in ieder geval een
baksteen. In het achterraam zat een gat van 15 bij 15 cm.

Naar aanleiding van getuigenverklaringen werden twee personen aangehouden, waaronder
[medeverdachte 4] . In de mobiele telefoon van [medeverdachte 4] werden via de whatsapp
zowel tekst- als audiobestanden aangetroffen verstuurd naar danwel ontvangen van een
persoon, genaamd ‘ [naam 1] ’. Dat verdachte door anderen [naam 1] wordt genoemd, is
door hem ter terechtzitting erkend. Het telefoonnummer van ‘ [naam 1] ’ betrof het nummer
[nummer 1] . Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat dit nummer toebehoort aan de
verdachte.

De letterlijke uitwerking van die gesprekken luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

- Verstuurd op 21 januari 2016, 14:05 uur door [naam 1] , gesprek van 00:11 seconden:

“Dan deel je die winst bankoe met hem, hij mag ook uitkijk staan met jou, het is helemaal
geen probleem, maar zorg dat je nu, nu hier komt swa we willen in die osso vallen binnen
een half uurtje”.

- Verstuurd op 21 januari 2016, 14:05 door [naam 1] , gesprek van 00:10 seconden: “Ik
denk dat we jou wel een barkie kunnen gunnen, je weet toch, die osso is dik broer, maar we
zijn niet binnen geweest”.

Op een screenshot van een whatsapp-gesprek van 14.03 uur verstuurd door
[medeverdachte 4] aan [naam 1] )staat de tekst:

“kom kom djoenta…. [naam 1] is al er doorheen.”

Ten aanzien van feit 6

Op 28 januari 2016 tussen 08:10 uur en 20:00 uur is aan [adres 3] te [plaats 1] een poging
woninginbraak gepleegd, met wederom veel braakschade. De achterdeur was opengebroken
met een koevoet.

Op 28 januari 2016 om 14.21 uur werd bij de politie gemeld dat twee donkergetinte jongens
zijn gezien van rond de 15 en 18 jaar oud. Een van de jongens zou een camouflage rugzak
bij zich hebben. In de omgeving zijn de verdachte en medeverdachte [medeverdachte 2]
staande gehouden, waarbij [medeverdachte 2] een camouflage tas in zijn handen had. Na
een identiteitscontrole mochten de verdachten hun weg verder vervolgen.

Omstreeks 14:45 uur, werd door verbalisanten gezien, dat de verdachten aan de achterzijde
van [adres 3] , zich ter hoogte van pandnummer [nummer 5] ophielden, waarbij zij opvallend
om zich heen keken.

Voorts bevinden zich verschillende whatsapp-gesprekken, zowel tekst- als audioberichten, in
het dossier.

De letterlijke uitwerking van een selectie van deze gesprekken luidt, voor zover hier van
belang, als volgt:
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Op 28 januari 2016 tussen 09:51 PM en 09:58 PM vond het navolgende gesprek plaats
tussen een persoon genaamd ' [naam 2] ' en de verdachte, hierna aan te duiden als [Naam
verdachte] .

[Naam verdachte] : Ik ging vandaag brakie zetten met [naam 3] undercover skiemt osn heel
de weg gwn-

(...)

[Naam verdachte] : We werden nog aangehouden precies nadat ik sporttas had gepakt

[Naam verdachte] : Gwn geplant duidelijk undercover ze volgde zelfs in auto na tijdje is niet
eens fatoe meer vraag [naam 3]

[Naam verdachte] : Gelukkig was me koevoet bij [naam 4] ik had ze door kk snel

NN: Waar in [plaats 1]

[Naam verdachte] : [wijk]

[Naam verdachte] : Mijn wijk

[Naam verdachte] : We hebben 6 brakas hier gezet drm

(...)

[Naam verdachte] : 6 brakas in 2 weeken

Het is de rechtbank ambtshalve bekend, dat brakkie straattaal is voor breken en of een
inbraak, dat undercover skiemen straattaal is voor het in de gaten houden door de politie die
niet in uniform is, dat met 6 brakkas in 2 weeken wordt bedoeld, dat er in 2 weken tijd
zesmaal is ingebroken.

Op 28 januari 2016 tussen 04:19 AM en 10:33 AM vond het navolgende gesprek plaats
tussen de verdachte ( [Naam verdachte] ) en [medeverdachte 3] (M)

[Naam verdachte] : We hebben gwn genoeg huizen in [plaats 1] gepakt

[Naam verdachte] : 7 in 2 weken

(...)

[Naam verdachte] : Alleen 3 gelukt

(...)

De rechtbank maakt uit dit gesprek op, dat van de zeven keer dat is geprobeerd in te
breken, het drie keer is gelukt.

Op 28 januari 2016, werd omstreeks 16:09 uur, door verdachte [Naam verdachte] een audio
bestand verstuurd naar een contact persoon genaamd ' [naam 4] ', voorzien van het
telefoon nummer ' [nummer 2] ':

"Luister broer. Ik krijg die deur open, nu al ongeveer 2 uurtjes terug. Dus wat doe ik, dat is
normaal je weet toch, we gaan een rondje lopen. Maar ik moest sowieso naar m'n osso dus
we lopen richting m'n osso en dan zouden we terug gaan want de deur was al open. We
konden al naar binnen gaan maar je weet toch. Ik zette 1 voetstap naar binnen. Ik keek een
beetje. Het zag er goed uit. Het was echt een goeie goeie osso aight. We gaan loesoe van
daar, hoe we terug willen lopen. We zien 2 scotoe busjes en ze houden ons aan. (...)”

Het is de rechtbank ambtshalve bekend, dat osso straattaal is voor huis, loesoe straattaal is
voor weggaan en scotoe straattaal is voor politie.

Op 29 januari 2016, werd omstreeks 01:57 uur, door een contact persoon genaamd '
[medeverdachte 3] ', voorzien van het telefoon nummer ' [nummer 6] ', een audio bestand
verstuurd naar het telefoontoestel van verdachte [Naam verdachte] :
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"Yo kom morgenochtend dan gewoon actief. Ik kan gewoon [plaats 1] djoekoe. Gewoon 10
uur zo. Pakken we een paar osso's achter elkaar. Pakken we een paar waggles achter
elkaar. Ja man, ben gewoon actief man op die twee dingen. Pak veel. Pak gelijk op 1 dag
pakken we 5, 6 achter elkaar."

Het is de rechtbank ambtshalve bekend, dat waggies straattaal is voor auto’s.

Ten aanzien van feit 7

Op 3 februari 2016 is tussen 14.00 uur en 14.30 uur, een woninginbraak gepleegd aan de
[adres 4] te [plaats 1] , waarbij wederom de achterdeur was opengebroken middels een
breekvoorwerp. Bij deze inbraak zijn onder andere twee autosleutels gestolen.

Op 7 februari 2016 is de verdachte terzake verdenking van heling aangehouden. In zijn
fouillering werden twee autosleutels aangetroffen, die afkomstig waren van de
woninginbraak aan de [adres 4] te [plaats 1] .

Bij een doorzoeking in de slaapkamer van de verdachte werden verschillende goederen
aangetroffen en in beslag genomen, waaronder een breekijzer, een camera en een mobiele
telefoon merk Samsung. De camera en de mobiele telefoon zijn later door aangevers
herkend als zijnde hun eigendom die bij de woninginbraak zijn weggenomen.

Het dossier bevat voorts een proces-verbaal van een vergelijkend werktuigsporenonderzoek
(documentnummer 1602231200.0IG). In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de
werktuigsporen in de woning aan de [adres 4] te [plaats 1] zijn veroorzaakt met het
breekijzer dat in de slaapkamer van de verdachte is aangetroffen.

Voorts bevinden zich verschillende whatsapp-gesprekken, zowel tekst- als audioberichten, in
het dossier.

De letterlijke uitwerking van een selectie van deze gesprekken luidt, voor zover hier van
belang, als volgt:

Op 03 februari 2016, werd omstreeks 19:33 uur, door verdachte [Naam verdachte] en audio
bestand verstuurd naar een contactpersoon genaamd " [medeverdachte 2] ", voorzien van
het telefoon nummer ' [nummer 3] '

"(...) ik ben gevallen bij die osso waar we vorige keer waren toen die ruimte te krap was.
Weetje wat er dit keer aan de hand was, ik ging nog een keer daar kijken broer, die deur
was niet op slot maar hij had wel die knoppen zeg maar. Maar ik heb die eruit gehaald met
voetje, omdat die deur niet op slot was kon ik hem tussen zetten die voetje. (...) Uhm Collin
houdt die deur zo vast, hij begint zo te trekken je ziet die ding beneden helemaal open gaan
zo. Ik zet die voetje zo helemaal naar boven, ik schuif hem naar boven, ik zet hem goed
broer. Ik trek, die doeroe gaat open pirie. Maar hoor deze broer we waren binnen zo, we
swipen Ps4, we swipen kanker veel dingen, WII was daar ook we swipen lappie broer. (...)”

Op 3 februari 2016, werd omstreeks 19:11 uur, door verdachte [Naam verdachte] een audio
bestand verstuurd naar een contact persoon genaamd ' [medeverdachte 1] ', voorzien van
het telefoon nummer ' [nummer 4] ':

"Sowieso [naam 6] , sowieso. We hebben een goeie osso gepakt man. Je weet toch, on to
the next. Volgende week zijn we weer bezig. Let's get it. We stoppen niet."

(...)

Op 7 februari 2016 werden volgende whatsappberichten tussen [Naam verdachte] ( [Naam
verdachte] ) en [medeverdachte 5] ( [medeverdachte 5] ) verstuurd.

(...)

7 februari 2016 tussen 12:26 pm en 02:00 pm
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(...)

[Naam verdachte] : Ik app je als ik uit osso ga Je kan rijden toch?

Ik doe niet meer aan scobys Heb 2 waggies

[medeverdachte 5] : Hoezo

[Naam verdachte] : [wijk] gwn

Van een braka sleutels geklemt hij staat er nog steeds ben binnen geweest alles die andere
heb ik nog niet gezien die is vaak weg alleen bij die brakie zag ik die

(...)

[medeverdachte 5] : Welke waggie is t?

[Naam verdachte] : Nissan en seat.

(...)

Op 7 februari 2016, werd omstreeks 16:51 uur, door verdachte [Naam verdachte] een audio
bestand verstuurd naar een contact persoon genaamd ' [medeverdachte 1] ', voorzien van
het telefoon nummer ' [nummer 4] ' :

"Ik ben staande gehouden. Die keys zijn loesoe. Ze zijn loesoe my niffo. Dus we kunnen niks
meer doen met die waggies man."

Ten aanzien van feit 8

Op 3 maart 2016 rond 14:15 uur is aan het [adres 5] te [plaats 1] een poging woninginbraak
gepleegd, met braakschade aan de achterdeur.

Door meerdere getuigen is gemeld dat rond het tijdstip van de poging inbraak meerdere
jongens zijn gezien die al dan niet een rugzak bij zich droegen, die bij meerdere adressen
hebben aangebeld en zich vreemd gedroegen. Getuige [getuige] heeft verklaard over een
viertal dat mogelijk aan het inbreken was. Als de politie ter plaatse is gearriveerd rennen de
jongens weg. Later zijn [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2]
aangehouden. Getuige [getuige] heeft de door de politie aangehouden [medeverdachte 3]
herkend.

In de tuin van de woning aan het [adres 5] is naast een breekijzer en schoensporen ook een
rugtas aangetroffen. De verdachte heeft verklaard dat de rugtas van hem is, maar van hem
is gestolen. In de rugtas is een dactyloscopisch spoor van de verdachte (op een geel zakje)
aangetroffen. In de rugtas zijn schoolspullen gevonden van de school waar de verdachte op
zat, zoals bijvoorbeeld een antwoordenboek, die door de mentor van de school van de
verdachte is herkend als zijnde zijn antwoordenboek.

Ten aanzien van feit 11

Op 22 oktober 2016 rond tussen 22.22 uur en 23.00 uur is aan [adres 6] te [plaats 1] een
poging woninginbraak gepleegd, waarbij met een breekvoorwerp geprobeerd is om het raam
te verbreken.

In de achtertuin van de [adres 6] is onder een tuinstoel een sok aangetroffen.

Uit DNA-onderzoek blijkt dat het sporenmateriaal wat is aangetroffen op deze sok afkomstig
is van de verdachte.

Ten aanzien van feit 12

Tussen 3 december 2016 te 15.00 uur en 4 december 2016 11.44 uur is aan [adres 7] te
[plaats 1] een woninginbraak gepleegd door een ruit in de deur te breken en waarbij naast
een Xbox One en andere elektronica ook gouden sieraden zijn weggenomen.
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Op 6 december 2016 werden bij een doorzoeking in de slaapkamer van de verdachte
wederom verschillende goederen, waaronder een Xbox One en diverse sieraden,
aangetroffen en in beslag genomen. De sieraden werden later door aangeefster herkend als
zijnde haar eigendom. Onderzoek aan de Xbox One wees uit dat diverse gegevens die van
aangeefster waren verkregen overeenkwamen met gegevens die na het opstarten van de
spelcomputer op het scherm verschenen.

Conclusie

De rechtbank acht, gelet op voornoemde bewijsmiddelen ten aanzien van feit 6 en 7, in
onderlinge samenhang bezien, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte samen met
anderen de poging inbraak aan [adres 3] , ten laste gelegd onder 6, en samen met anderen
de woninginbraak aan de [adres 4] , ten laste gelegd onder 7 primair, heeft gepleegd. Gelet
op het overig voorhanden zijnde bewijs in het dossier gaat de rechtbank voorbij aan het
verweer van de raadsman met betrekking tot het ontbreken van een proces-verbaal van
toewijzen van SIN-nummers aan het werktuigspoor en de controle daarvan door een tweede
onderzoeker.

Voorts acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de poging
woninginbraak aan de [adres 6] , ten laste gelegd onder 11, heeft gepleegd, nu de in de
achtertuin van deze woning aangetroffen sok met DNA-sporen van de verdachte
“schreeuwt” om een verklaring, die de verdachte niet heeft gegeven. De rechtbank gaat
voorbij aan het door de raadsman geschetste alternatieve scenario, alleen al omdat dit niet
door de verdachte zelf naar voren is gebracht.

Ten aanzien van het verweer van de raadsman dat de verdachte een alibi heeft opgegeven
voor feit 8, overweegt de rechtbank dat dit alibi niet relevant is, nu het tijdstip waarop de
verdachte naar het dorp is gegaan en daar ook heeft gepind valt na het tijdstip van de
poging woninginbraak. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte, dat de rugtas van
hem is, maar van hem is gestolen, ongeloofwaardig. De rechtbank vermag niet in te zien,
waarom een ander de rugtas van de verdachte met daarin schoolspullen van de verdachte
zou meenemen bij een inbraak. De rechtbank is ervan overtuigd, dat de verdachte deze
poging woninginbraak heeft gepleegd.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de inhoud van de whatsapp-gesprekken en de
processen-verbaal die zijn opgemaakt ten aanzien van de hiervoor genoemde feiten 6 en 7
kunnen worden gebruikt als schakelbewijs voor de ten laste gelegde feiten onder 2, 8 en 12.

Volgens de doctrine en de jurisprudentie van de Hoge Raad is het gebruik van aan andere
bewezen geachte, soortgelijke, feiten ten grondslag liggende bewijsmiddelen als
ondersteunend bewijs (schakel-, ketting- of ketenbewijs) toegelaten. Voorwaarde is dat het
bewijsmateriaal van die andere feiten op essentiële punten belangrijke overeenkomsten
vertoont met het bewijsmateriaal van het te bewijzen feit en dat duidt op een specifiek
patroon in het gedrag van verdachte, welk patroon herkenbaar aanwezig is in de voor het te
bewijzen feit voorhanden zijnde bewijsmiddelen.

Voor de redengevendheid van het schakelbewijs wijst de rechtbank op de data en
tijdstippen van de gevoerde whatsappgesprekken (de whatsappgesprekken zijn vaak
gevoerd vlak na de inbraken of pogingen daartoe), de inhoud daarvan (gesproken wordt
over het inbreken in de wijk [wijk] in [plaats 1] , zeven maal, waarvan driemaal gelukt), de
modus operandi, te weten, eerst bij een aantal huizen aanbellen, het steeds inbreken of
proberen in te breken bij hoekhuizen, het steeds inbreken of proberen in te breken in [plaats
1] , met name in de wijk [wijk] in [plaats 1] , het gebruikmaken van een koevoet of baksteen
en het meestal overdag (verdachte zegt zelf in de groepsapp dat hij altijd inbreekt tussen
12.00 en 14.00 uur) in groepsverband opereren. Voorts wijst de rechtbank op het korte
tijdsbestek waarbinnen de verschillende (pogingen) woninginbraken hebben plaats
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4.5.

gevonden vanaf medio januari 2016. Opvallend daarbij is dat in de periode gelegen tussen
de feiten gepleegd in februari en maart 2016 en de feiten gepleegd in oktober en december
2016 verdachte zich in voorlopige hechtenis bevond. Immers de verdachte zat van 7 februari
2016 tot en met 25 februari 2016 in voorlopige hechtenis. De feiten 1 tot en met 7 zijn voor
die periode gepleegd. Vervolgens zat de verdachte van 14 april 2016 tot en met 20 mei
2016, van 15 juni 2016 tot en met 14 juli 2016 en van 6 tot en met 9 december 2016 in
voorlopige hechtenis. De feiten 11 en 12 zijn gepleegd tussen 14 juli 2016 en 6 december
2016.

De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is
dat verdachte de poging woninginbraak aan de [adres 2] , ten laste gelegd onder 2, de
poging woninginbraak aan het [adres 5] , ten laste gelegd onder 8, en de woninginbraak
aan de [adres 7] , ten laste gelegd onder 12 primair, heeft begaan.

Deze beslissing is zowel gegrond op de ten aanzien van die feiten weergegeven
bewijsmiddelen, als op het schakelbewijs bestaande uit de bewijsmiddelen die ten grondslag
hebben gelegen aan het bewijs van in het bijzonder feit 6 en 7 en meer in het algemeen de
overige bewijsmiddelen hiervoor genoemd, een en ander in onderling verband en
samenhang bezien.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende de
voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op
grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat
de verdachte het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5, 6, 7 primair, 8, 11 en 12 primair ten laste
gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2015 tot en met 7 februari 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , en/of te [plaats 2] , (een) goed(eren), te weten

- een paspoort (op naam van [naam 7] ) en/of

- een laptop (merk/type Toshiba Sattelite) en/of

- een of meer siera(a)d(en),

heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van
de verwerving of het voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) wist, althans redelijkerwijs had
moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander)
misdrijf, verkregen goed(eren) betrof;

2.

hij op of omstreeks 21 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning/het pand
[adres 2] weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 15] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat
weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/haar/hun bereik te brengen door middel van braak,
verbreking of inklimming, met een steen, althans een hard/zwaar voorwerp, een raam van die
woning/dat pand heeft geforceerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid;

3. subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 30 oktober tot en met 5 november 2015 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , een goed, te weten een bromfiets (merk/type TaoTao, Vidi 50), kenteken
[kenteken 1] , heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl
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hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed wist, althans redelijkerwijs
had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig
(ander) misdrijf, verkregen goed betrof;

4. subsidiair:

hij in of omstreeks de periode van 29 september tot en met 9 oktober 2015 te [plaats 1] en/of te
[plaats 2] , althans in Nederland, een goed, te weten een scooter (merk/type Turbho R1-50),
kenteken [kenteken 2] , heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft
overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed wist,
althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf, namelijk door diefstal,
althans door enig (ander) misdrijf, verkregen goed betrof;

5.

hij op of omstreeks 10 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een scooter (merk Znen [ [kenteken 3] ]), in elk
geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 8] en/of [naam 9] , in elk geval aan
een ander of anderen dan aan hem, verdachte, zulks nadat hij, verdachte, die weg te nemen
scooter onder zijn bereik had gebracht door middel van verbreking van het stuurslot;

6.

hij op of omstreeks 28 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan [adres 3]
weg te nemen geld en/of goederen van zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam
10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich
daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld
en/of goederen onder zijn/haar/hun bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking,
een deur en/of een raam (met een koevoet) heeft opengebroken, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

7. Primair:

hij op of omstreeks 03 februari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen in uit een woning aan de [adres 4]

- een telefoon [merk Samsung {type GT-S7500}] en/of

- een fotocamera [merk Canon {type Powershot A71}] en/of

- een autosleutel [merk Nissan {type Note}] en/of een autosleutel merk [Suzuki{type Swift}]
en/of

- een spelcomputer [merk Nintendo {type Wii}] en/of een spelcomputer [merk Sony {type
Playstation 4}], in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 11] , in elk
geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij,
verdachte, en/of zijn mededader(s), zich daarbij de toegang tot genoemde woning heeft/hebben
verschaft, zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), die weg te nemen telefoon en/of
fotocamera en/of autosleutel(s) en/of spelcomputer(s) onder hun bereik had(den) gebracht door
braak en/of verbreking en/of inklimming;

8.

hij op of omstreeks 03 maart 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning/het pand
[adres 5] weg te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 12] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn

145



mededaders en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat
weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak,
verbreking en/of inklimming, met een breekijzer, althans een hard voorwerp, heeft/hebben
geprobeerd een deur van die woning/dat pand te forceren, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

11.

hij op of omstreeks 22 oktober 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de
[adres 6] weg te nemen goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan
[naam 13] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en
zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen
goederen van zijn/hun gading onder zijn/haar/hun bereik te brengen door middel van braak en/of
verbreking, (met) een breekvoorwerp, althans een hard voorwerp een raam heeft/hebben
geforceerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

12. primair:

hij in of omstreeks de periode van 03 december 2016 tot en met 04 december 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met
het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [adres 7] heeft/hebben
weggenomen

- twee spelcomputers (XBOX ONE 500 GIG Harde schijf, 3 controllers met Kinect sensor en/of een
Nintendo 3DS XL) en/of

- een laptop en/of

- IPad AIR 2 Zilver en/of

- (gouden) siera(a)d(en) en

- een schroefboormachine Bosch,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 14] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij, verdachte,
en/of zijn mededader(s), zich daarbij de toegang tot genoemde woning heeft/hebben verschaft
en/of die weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door braak en/of
verbreking.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet ook daarvan
worden vrijgesproken.

De bewezen feiten leveren op:

1.

opzetheling;

2.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang
tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft
gebracht door middel van braak;

5 Strafbaarheid feiten
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5.

diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van verbreking;

6.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang
tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft
gebracht door middel van braak;

8.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang
tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft
gebracht door middel van braak;

11.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang
tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft
gebracht door middel van braak;

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

3 subsidiair:

opzetheling;

4 subsidiair:

opzetheling;

7 primair:

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

12 primair:

Diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door
middel van braak.
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7.1.

7.2.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.

Er is een omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is niet strafbaar.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de
feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking
genomen.

Feiten waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan twee woninginbraken en vier
pogingen daartoe. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een diefstal van een
scooter en aan opzetheling van twee scooters en andere goederen.

Bij de voltooide woninginbraken zijn diverse goederen weggenomen. De verdachte heeft door zijn
handelen herhaaldelijk geen respect getoond voor het eigendomsrecht van een ander. De
benadeelden hebben door deze feiten materiële schade en hinder ondervonden. Met name de
woninginbraken zijn ernstige feiten. Een woning is bij uitstek een plek waar men zich veilig moet
kunnen voelen. Door zijn handelen heeft de verdachte inbreuk gemaakt op het gevoel van
veiligheid bij de bewoners. Bovendien zorgen (woning)inbraken voor gevoelens van angst, onrust
en onveiligheid in de maatschappij.

De verdachte heeft door het helen van goederen bijgedragen aan de instandhouding van
vermogenscriminaliteit.

Behalve aan de bewezen feiten heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het feit dat op
de dagvaarding kort is omschreven en waarvan is medegedeeld dat de verdachte deze heeft
erkend. De officier van justitie heeft te kennen gegeven dat dit feit niet afzonderlijk zal worden
vervolgd. De verdachte heeft dit feit op de terechtzitting erkend. Met dit strafbare feit wordt bij de
strafoplegging rekening gehouden.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft in het nadeel van verdachte acht geslagen op een uittreksel uit de
justitiële documentatie van 15 maart 2017, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is
veroordeeld voor een strafbaar feit.

Rapportages /en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting

De rechtbank heeft tevens acht geslagen op de navolgende recente rapportages ten
aanzien van de persoon van de verdachte.

Psycholoog drs. M.J.G.M. Wetsteijn heeft een rapport over de verdachte opgemaakt
gedateerd 19 juli 2016. Dit rapport houdt, kort weergegeven, het volgende in.

Bij de verdachte kan worden gesproken van een in sociaal-emotioneel opzicht een forse
achterstand en daarmee van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens i.c.
identiteitsproblematiek. Het cognitieve niveau van de verdachte kan als gemiddeld worden
omschreven. Dit was ook zo ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde, indien
bewezen verklaard. De verdachte is door zijn cognitieve niveau voldoende in staat te "leren"
van bepaalde situaties en/of van de reacties van zijn omgeving op zijn handelen maar dit
leerproces gaat niet van harte. Mocht hij in de nabije toekomst opnieuw in een vergelijkbare

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering straf en maatregel
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7.4.

situatie terechtkomen dan is het niet ondenkbaar dat hij zal recidiveren, althans zolang aan
zijn persoonlijkheidsproblematiek niet gewerkt wordt. De verdachte is nog beïnvloedbaar,
naïef en daarmee kwetsbaar. De verdachte is een grotendeels ontkennende verdachte en
mede om die reden kan een strafadvies niet geformuleerd worden.

Mocht de rechtbank tot een bewezenverklaring van de aan hem ten laste gelegde feiten
komen, dan lijkt het raadzaam een voorwaardelijk strafdeel op te leggen dat een traject van
behandeling kadert, bij voorkeur in de context van het gezin met de moeder. Gedacht kan
worden aan Multi System Therapy, via een instelling als De Waag in [plaats 2] . Een externe
motivatie zal noodzakelijk zijn en van belang is ook een continueren van de begeleiding door
de jeugdreclassering. De begeleiding dient gericht te zijn op een versterking van de
autonomie van de verdachte.

JBRR heeft een gezinsplan over de verdachte opgemaakt, gedateerd 5 april 2017. Dit plan
houdt, kort weergegeven, het volgende in.

Om het recidiverisico, dat door de jeugdreclassering als hoog wordt ingeschat, te verlagen is
het van belang dat de verdachte afstand kan nemen van vrienden met criminele activiteiten
en zelf keuzes leert maken, waarbij hij een goede inschatting kan maken van mogelijke
oorzaken en gevolgen voor hemzelf en voor anderen. Daarnaast is het voor de verdachte
van belang dat hij een meer structurele invulling van zijn vrije tijd krijgt waarbij een bijbaan
voor hem heel goed zou zijn. In de behandeling van De Waag zal met hem gewerkt worden
om deze doelen te bereken, waarbij van hem wel een open en meewerkende houding
verwacht wordt. JBRR adviseert de rechtbank de verdachte een onvoorwaardelijke straf in de
vorm van jeugddetentie, gelijk aan de duur van het voorarrest, alsmede een voorwaardelijke
jeugddetentie op te leggen met hieraan verbonden een proeftijd van twee jaar met als
bijzondere voorwaarden dat de verdachte:

- zich houdt aan de afspraken en aanwijzingen met de jeugdreclassering uitgevoerd door
JBRR, ook als dat inhoudt meewerken aan een contactverbod zoals nu nog geldend en een
avondklok;

- meewerkt aan de begeleiding en behandeling van De Waag;

- meewerkt aan het verkrijgen en behouden van een zinvolle vrijetijdsbesteding in de vorm
van sporten en bijbaan.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Straffen

Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van
jeugddetentie. Bij de bepaling van de duur van de jeugddetentie heeft de rechtbank acht
geslagen op straffen die in soortgelijke zaken plegen te worden opgelegd.

Nu de psycholoog de jeugdreclassering begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk
achten, zal de rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de
voorwaarden die hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de
verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 77h juncto 38v Wetboek van Strafrecht)

Ter voorkoming van strafbare feiten wordt aan de verdachte de maatregel strekkende tot
beperking van de vrijheid voor de duur van twee jaar(vul de feitaanduidingen in) opgelegd,
inhoudende een (vul de feitaanduidingen in) contactverbod met de medeverdachten
[medeverdachte 2] ; [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] .

Gelet op de hoeveelheid feiten waar de verdachte voor zal worden veroordeeld, is de rechtbank
van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte opnieuw een
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

strafbaar feit zal plegen. Daarom zal de rechtbank bevelen dat de opgelegde maatregel dadelijk
uitvoerbaar is.

Algemene afsluiting

Alles afwegend worden na te noemen straf en maatregel passend en geboden geacht.

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naamBP1] wonende te [plaats 1] , ter zake
van het onder 4 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een bedrag van € 302,-- aan
materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van
de schade.

Als benadeelde partij heeft zich voorts in het geding gevoegd: [naamBP2] , wonende te [plaats 1] , ter
zake van het onder 11 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een bedrag van € 209,--
aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan
van de schade.

Standpunt officier van justitie

Ten aanzien van de benadeelde partij [naamBP1] concludeert de officier van justitie tot niet-
ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij wegens het niet onderbouwen van de vordering.
Hij concludeert tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [naamBP2] tot een
bedrag van € 100,--, vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt verdediging

De verdediging verzoekt de benadeelde partij [naamBP1] niet-ontvankelijk te verklaren en
subsidiair de vordering af te wijzen, wegens niet onderbouwing.

Ten aanzien van de benadeelde partij [naamBP2] verzoekt de verdediging de vordering van de
benadeelde partij eveneens af te wijzen, wegens niet onderbouwing.

Beoordeling

De benadeelde partij [naamBP1] kan niet worden ontvangen in haar vordering nu deze vordering
niet nader is onderbouwd.

De benadeelde partij [naamBP2] kan evenmin worden ontvangen in zijn vordering nu deze
vordering niet nader is onderbouwd.

Nu de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de
benadeelde partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de
vorderingen gemaakt, welke kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Conclusie

De verdachte hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de benadeelde partijen.

Gelet is op de artikelen 38v, 38w, 45, 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77gg, 311 en 416 van het
Wetboek van Strafrecht.

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

8 Vorderingen benadeelde partijen/schadevergoedingsmaatregel

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

10 Bijlagen
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De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte de onder 3 primair, 4 primair en 10 ten laste gelegde feiten
heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1, 2, 3 subsidiair, 4 subsidiair, 5, 6, 7 primair, 8, 11 en
12 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 180 (honderdentachtig) dagen,

bepaalt dat een gedeelte van de jeugddetentie groot 94 dagen, niet ten uitvoer zal worden gelegd,
tenzij de rechter later anders mocht gelasten wegens niet nakoming van na te melden voorwaarden;

stelt de proeftijd vast op 2 jaren onder de algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van die proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van
een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de
identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming
Rotterdam Rijnmond, afdeling jeugdreclassering (hierna: JBRR) te houden toezicht, bedoeld in artikel
77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen;

en onder de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich gedurende de proeftijd onder behandeling zal stellen bij De Waag of een soortgelijke instelling;

geeft opdracht aan JBRR tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere
voorwaarde en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

11 Beslissing
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beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

legt de veroordeelde op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid voor de duur van
twee jaar inhoudende dat de veroordeelde wordt bevolen zich te onthouden van direct of indirect
contact met de medeverdachten [medeverdachte 2] ; [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

bepaalt dat voor iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan, vervangende jeugddetentie
wordt toegepast voor de duur van één week, met een totale duur van ten hoogste zes maanden;

met bevel dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte, dat bij eerdere beslissing is geschorst;

verklaart de [naamBP1] en de benadeelde partij [naamBP2] niet-ontvankelijk in hun vorderingen;

veroordeelt de benadeelde partij [naamBP1] en de benadeelde partij [naamBP2] in de kosten door de
verdachte ter verdediging tegen de vorderingen gemaakt, en begroot deze kosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. O.E.M. Leinarts, voorzitter, tevens kinderrechter,

en mrs. M.J.M. Marseille en S. Woudman-Bijl, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. K. Kandemir-Akkal, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de datum die in de kop van dit
vonnis is vermeld.

De jongste en oudste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

[adres 8]
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hij in of omstreeks de periode van 15 juni 2015 tot en met 7 februari 2016 te [plaats 1] , gemeente
[gemeente] , en/of te [plaats 2] , (een) goed(eren), te weten

- een paspoort (op naam van [naam 7] ) en/of

- een laptop (merk/type Toshiba Sattelite) en/of

- een of meer siera(a)d(en),

heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) wist, althans redelijkerwijs had moeten
vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf,

verkregen goed(eren) betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

[adres 2]

hij op of omstreeks 21 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans
alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning/het pand [adres 2] weg te
nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 15] , in
elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich daarbij de
toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen
onder zijn/haar/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking of inklimming, met een
steen, althans een hard/zwaar voorwerp, een raam van die woning/dat pand heeft geforceerd, terwijl
de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5, 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

3. [ Scooter]

hij op of omstreeks 30 oktober 2015 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen een

bromfiets (merk/type TaoTao, Vidi50), kenteken [kenteken 1] , in elk geval enig goed, geheel of ten
dele toebehorende aan J. Zom, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 30 oktober tot en met 5 november 2015 te [plaats 1] , gemeente
[gemeente] , een goed, te weten een bromfiets (merk/type TaoTao, Vidi 50), kenteken [kenteken 1] ,
heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed wist, althans redelijkerwijs had moeten
vermoeden, dat het een door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander) misdrijf,
verkregen goed betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)
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4. [ Scooter]

hij op of omstreeks 29 september 2015 te [plaats 2] , gemeente [plaats 2] , tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen een scooter (merk/type Turbho R1-50), kenteken [kenteken 2] , in elk geval enig goed,
geheel of ten dele toebehorende aan [naam 16] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan
verdachte en/of zijn mededaders;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 29 september tot en met 9 oktober 2015 te [plaats 1] en/of te
[plaats 2] , althans in Nederland, een goed, te weten een scooter (merk/type Turbho R1-50), kenteken
[kenteken 2] , heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij
ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed wist, althans redelijkerwijs had
moeten vermoeden, dat het een door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander)
misdrijf, verkregen goed betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

5. [adres 9]

hij op of omstreeks 10 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een scooter (merk Znen [ [kenteken 3] ]), in elk
geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 8] en/of [naam 9] , in elk geval aan een
ander

of anderen dan aan hem, verdachte, zulks nadat hij, verdachte, die weg te nemen scooter onder zijn
bereik had gebracht door middel van verbreking van het stuurslot;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht)

6. [ [adres 3] ]

hij op of omstreeks 28 januari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans
alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit [adres 3] weg te nemen geld en/of
goederen van zijn gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 10] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich daarbij de toegang tot de plaats
van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen onder zijn/haar/hun
bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, een deur en/of een raam (met een
koevoet) heeft opengebroken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5, 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

7. [adres 4]

hij op of omstreeks 03 februari 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen uit een woning aan de [adres 4]

- een telefoon [merk Samsung {type GT-S7500}] en/of

154



- een fotocamera [merk Canon {type Powershot A71}] en/of

- een autosleutel [merk Nissan {type Note}] en/of een autosleutel merk [Suzuki{type Swift}] en/of

- een spelcomputer [merk Nintendo {type Wii}] en/of een spelcomputer [merk Sony {type Playstation
4}],

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 11] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn
mededader(s), die weg te nemen telefoon en/of fotocamera en/of autosleutel(s) en/of
spelcomputer(s) onder hun bereik had(den) gebracht door braak en/of verbreking en/of inklimming;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 03 februari 2016 tot en met 7 februari 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] ,

- een telefoon [merk Samsung {type GT-S7500}] en/of

- een fotocamera [merk Canon {type Powershot A71}] en/of

- een autosleutel [merk Nissan {type Note}] en/of een autosleutel merk [Suzuki {type Swift}] en/of

- een spelcomputer [merk Nintendo {type Wii}] en/of een spelcomputer [merk Sony {type Playstation
4}],

heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans redelijkerwijs had
moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander)
misdrijf,

verkregen goed(eren) betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

8. [ [adres 5] ]

hij op of omstreeks 03 maart 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans
alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning/het pand [adres 5] weg
te nemen geld en/of goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 12] ,
in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich daarbij de
toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geld en/of goederen
onder zijn/hun bereik te brengen

door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een breekijzer, althans een hard voorwerp,
heeft/hebben geprobeerd een deur van die woning/dat pand te forceren, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5, 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

10. [ [adres 10] ]

hij in of omstreeks de periode van 20 augustus 2016 tot en met 01 september 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [adres 10] heeft/hebben
weggenomen
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- ( een) siera(a)d(en) en/of

- twee spelcomputers (Nintendo Wii U en/of Sony PlayStation 4) met toebehoren (spellen en/of
controllers) en/of

- twee laptops (Compaq en/of Hewlett Packerd) en/of

- een printer en/of

- een DVD-speler en/of

- een koperen hang sierwand vogels en/of

- een Apple IPhone 5 en/of

- een OV-kaart onv [naam 17] en/of

- een ID kaart onv [naam 17] en/of

- een verzekeringspas onv [naam 18] en/of

- vier handdoeken en/of

- een (Smart) Tv,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 17] en/of [naam 18] , in elk geval
aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij,
verdachte, en/of zijn mededader(s), zich daarbij de toegang tot genoemde woning heeft/hebben
verschaft en/of die weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door braak
en/of verbreking;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 20 augustus 2016 tot en met 08 september 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , goederen, te weten twee spelcomputers (Nintendo Wii U en/of Sony
PlayStation 4), heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij
ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans
redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door
enig (ander) misdrijf, verkregen goed(eren) betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)

11. [ [adres 6] ]

hij op of omstreeks 22 oktober 2016 te [plaats 1] , gemeente [gemeente] , ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans
alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [adres 6] weg te
nemen

goederen van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 13] , in elk geval aan een
ander of

anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders en zich daarbij de toegang tot de plaats van het
misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen van zijn/hun gading onder zijn/haar/hun
bereik te brengen door middel van braak en/of verbreking, (met) een breekvoorwerp, althans een
hard voorwerp een raam heeft/hebben geforceerd, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf
niet is voltooid;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5, 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht)
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12. [ [adres 7] ]

hij in of omstreeks de periode van 03 december 2016 tot en met 04 december 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan de [adres 7] heeft/hebben
weggenomen

- twee spelcomputers (XBOX ONE 500 GIG Harde schijf, 3 controllers met Kinect sensor en/of een
Nintendo 3DS XL) en/of

- een laptop en/of

- IPad AIR 2 Zilver en/of

- ( gouden) siera(a)d(en)

- een schroefboormachine Bosch,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 14] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s), zulks nadat hij, verdachte, en/of zijn
mededader(s), zich daarbij de toegang tot genoemde woning heeft/hebben verschaft en/of die weg te
nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door braak en/of verbreking;

(art 310, 311 lid 1 ahf/sub 4 en 5 Wetboek van Strafrecht)

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 03 december 2016 tot en met 06 december 2016 te [plaats 1] ,
gemeente [gemeente] , goederen, te weten (gouden) siera(a)d(en) en/of een spelcomputer (XBOX),
heeft verworven en/of heeft voorhanden gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van de
verwerving of het voorhanden krijgen van dat goed/die goederen wist, althans redelijkerwijs had
moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf, namelijk door diefstal, althans door enig (ander)
misdrijf, verkregen goed(eren) betrof;

(art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht)
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[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres 1] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. J. van der Putte,
en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. M.C. Jonge Vos, advocaat te Amsterdam, naar voren
hebben gebracht.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij

feit 1

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 t/m 29 september 2015 te
Amsterdam en/of Naaldwijk en/of Venhuizen en/of Beilen en/of Enkhuizen en/of Schoonhoven en/of in
elk geval een of meer plaat(sen) in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)
ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van
een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van
verdichtsels,

- [rekeninghouder 1] en/of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] ,

- [rekeninghouder 4] en/of [rekeninghouder 5] (en/of

- [rekeninghouder 6] en/of [rekeninghouder 7] en/of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] en/of

- [rekeninghouder 10] en/of [rekeninghouder 11] en/of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] en/of

- [rekeninghouder 14] en/of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] ,

(telkens) heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of meer bankpas(sen) en daarbij behorende
pincode(s), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar
(telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- gebruik gemaakt van de na(a)m(en) en/of bedrijfsna(a)m(en) en/of (bedrijfs)logo's:

* Rabobank en/of

* ABN-AMRO bank en/of

- ( vervolgens) met gebruikmaking van deze (bedrijfs)na(a)m(en) en/of bijbehorende (bedrijfs)logo
een mail gestuurd naar voornoemd(e) perso(o)n(en) inhoudende

* dat de bank om veiligheidsredenen alle klanten verplicht de vernieuwde (fraudebestendige)
betaalpas(sen) te gaan gebruiken en/of

1 Tenlastelegging
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* dat zijn/haar/hun bankpas(sen) (binnenkort) verloopt/verlopen (op 30 september 2015) als de
vernieuwde betaalpas (voor 30 september 2015) niet wordt aangevraagd en/of

* dat na het verlopen van de bankpas(sen) geen gebruik meer gemaakt kan worden van
internetbankieren en/of overige betaaldiensten en/of

* dat na het verlopen van de bankpas (op 30 september 2015) de kosten voor de nieuwe betaalpas
ad 22,95 Euro zijn en dat dit bedrag automatisch van zijn/haar/hun rekening zal worden afgeschreven
en/of

* de aanvraag voltooid kan worden door het invullen van het formulier via de bijgevoegde link en/of

- ( vervolgens) in die/dat link/(aanvraag)formulier gevraagd om de/het bankrekeningnummer(s) en/of
bankpasnummer(s) en/of pincode(s) en/of

- ( vervolgens ) in die/dat link/(aanvraag)formulier verzocht de huidige bank- en/of betaalpas(sen) op
te sturen naar het (Recycle/Wecycle) inleverpunt van de bank (o.a. op het adres [adres 2] te
Amsterdam),

waardoor die person(o)n(en) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

feit 2

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 tot en met 29 september 2015 te
Amsterdam, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of
meer postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft/hebben weggenomen (telkens) een of meer
poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende een of meer bankpas(sen), in elk geval een of meer
goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan

- [rekeninghouder 4] en/of [rekeninghouder 5] (10-09-2015) en/of

- [rekeninghouder 6] en/of [rekeninghouder 7] (10-09-2015) en/of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] (24/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 10] en/of [rekeninghouder 11] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 14] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] (25/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 1] (29/09/2015) en/of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] (29/09/2015) en/of

- Rabobank en/of

- ABN-AMRO bank,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte
en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft/hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen poststuk(ken)/envelop(pen) onder zijn en/of hun bereik
heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten (een) niet daartoe
bestemd(e)) sleutel(s);

feit 3

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 september 2015 tot en met 10 september 2015 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte
van) een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de
(beveiligde) internetbankieren omgeving (van de Rabobank) is/zijn binnengedrongen, waarbij hij,
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en)
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- met behulp van (een) valse sleutel(s), te weten de inlogcode voor het internetbankieren, welke code
is verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas en pincode (in combinatie met de
randomreader) (van [rekeninghouder 7] ) en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten alszijnde een geautoriseerde van
[rekeninghouder 7]

(en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving (van de Rabobank)
bevindende gegevens (van [rekeninghouder 7] ));

feit 4

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 3 september 2015 tot en met 5 september 2015 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte
van) een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de
(beveiligde) internetbankieren omgeving (van de Rabobank) is/zijn binnengedrongen, waarbij hij,
verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en)

- met behulp van een valse sleutel, te weten de inlogcode voor het internetbankieren, welke code is
verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas en pincode (in combinatie met de
randomreader) (van [rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ) en/of

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als zijnde een geautoriseerde van
[rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17]

(en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving (van de Rabobank)
bevindende gegevens (van [rekeninghouder 17] ));

feit 5

op een of meer tijdstip(pen) in de periode 3 september 2015 t/m 5 september 2015 te Amsterdam
en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans
alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk, gegevens, te weten
het/de (opname)limiet(en) en/of saldo('s) van de (betaal)rekening [bankrekeningnummer] (Van
[rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ) en/of (spaar)rekening
[bankrekeningnummer] (van [rekeninghouder 17] / [betrokkene rekeninghouder 17] ), die door middel
van een geautomatiseerd werk en/of door middel van telecommunicatie waren opgeslagen, werden
verwerkt en/of werden overgedragen, (telkens) heeft/hebben veranderd, gewist, dan wel andere
gegevens daaraan heeft/hebben toegevoegd, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn
mededader(s) het/de (opname)limiet(en) en/of saldo('s) van voornoemde rekening(en) gewijzigd en/of
verhoogd en/of aangepast (in de computer(s) en/of server(s) van de internetbankieren omgeving (van
de Rabobank));

feit 6

op een of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 5 september 2015 te Amsterdam, meermalen, althans
eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met
het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een of meer geldautoma(a)t(en) en/of
bankautoma(a)t(en) en/of pinautoma(a)t(en) (in een of meer winkel(s)) heeft/hebben weggenomen
(telkens) een of meer geldbedrag(en) (met een totaalwaarde van 5000,- Euro), in elk geval een of
meer goed(eren), (telkens) geheel of ten dele toebehorende aan [rekeninghouder 17] / [betrokkene
rekeninghouder 17] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar
mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats van
het misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die/dat weg te nemen geldbedrag(en) onder zijn en/of hun
bereik heeft/hebben gebracht door middel van (een) valse sleutel(s), te weten met oplichting
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verkregen bankpas en (bijbehorende) pincode;

feit 7

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter uitvoering van het door hem, verdachte
en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk en wederrechtelijk in een (gedeelte van)
een of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of server(s) van de (beveiligde)
internetbankieren omgeving (van de Rabobank) binnen te dringen, immer heeft/hebben hij, verdachte
en/of zijn medader(s) onbevoegd gebruik gemaakt van de bankpas en bijbehorende pincode (in
combinatie met de randomreader) (van [rekeninghouder 18] ), terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

feit 8

op een of meer tijdstip(pen) in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te
Amsterdam en/of elders in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, (telkens) met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als
bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, 138b of 139c wordt gepleegd en/of met het oogmerk dat daarmee
een misdrijf als bedoeld in artikel 350a, eerste lid, of 350c wordt gepleegd, een computerwachtwoord,
toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kan worden verkregen tot (een)
(gedeelte van een) geautomatiseerd werk(en), te weten de pincode van de bank- en/of betaalpas
(van [rekeninghouder 19] ) bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen langs
geautomatiseerde weg, heeft/hebben verworven, verspreid of anderszins ter beschikking
heeft/hebben gesteld of voorhanden heeft/hebben gehad;

feit 9 
in de periode van 1 september 2015 t/m 9 februari 2016 te Amsterdam en/of een of meer plaats(en) in
Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen
van misdrijven, namelijk

- oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- plaatsen opname- aftap- en/of afluisterapparatuur (art.139d wetboek van Strafrecht) en/of

- gegevens voorhanden hebben om computergegeven(s) aan te tasten of te manipuleren (art. 350d
wetboek van Strafrecht) en/of

- computervredebreuk (art.138ab Wetboek van strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (art.350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van een valse sleutel (art. 311 Wetboek van Strafrecht) en/of

- witwassen (art.420bis Wetboek van Strafrecht).

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van
de zaak, dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn
voor schorsing van de vervolging.

2 Voorvragen
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.1.

3.4.

Inleiding

In september 2015 is de politie onderzoek Cyber007 gestart. Dit onderzoek draait om een vorm
van fraude die bekend staat als “phishing”. Phishing houdt kort gezegd in dat rekeninghouders of
banken onder valse voorwendselen worden bewogen tot de afgifte van bankpassen en/of
vertrouwelijke gegevens, die nodig zijn voor internetbankieren en het pinnen van geld. Tijdens
onderzoek Cyber007 heeft de politie verschillende verdachten geïdentificeerd. Verdachte wordt
verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie gericht op het plegen van met
phishing fraude verband houdende misdrijven (feit 9) en dat hij zich samen met andere
deelnemers van deze organisatie heeft schuldig gemaakt oplichtingen (feit 1), diefstallen door
middel van valse sleutels (feiten 2 en 6) en verschillende vormen van computercriminaliteit (feiten
3, 4, 5, 7 en 8). De vraag die voorligt, is of de in het dossier aangedragen feiten en
omstandigheden, alsmede het verhandelde ter terechtzitting voldoende redengevend zijn voor het
bewijs dat hij zich aan deze strafbare feiten schuldig heeft gemaakt.

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3, 7, 8 en 9
tenlastegelegde. Het onder 4, 5 en 6 tenlastegelegde kan volgens de officier van justitie niet
wettig en overtuigend worden bewezen. Daarvan heeft de officier van justitie vrijspraak
gevorderd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte integraal van de negen aan hem ten laste gelegde feiten
moet worden vrijgesproken.

Oordeel van de rechtbank

Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van en onderzoek aan
smartphone verdachte

3.4.1.1. Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat de bestanden, die zijn aangetroffen op de iPhone van
verdachte, van het bewijs dienen te worden uitgesloten. Tijdens het onderzoek zijn volgens
de raadsman meerdere belangrijke rechtsbeginselen in aanzienlijke mate geschonden en is
inbreuk gemaakt op de grondrechten van verdachte, zonder dat daarvoor een wettelijke
voorziening bestaat. Hierdoor is sprake van meerdere onherstelbare vormverzuimen. De
officier van justitie heeft, zonder dat hiertoe een specifieke wettelijke bevoegdheid bestaat,
de politie opdracht gegeven verdachte (fysiek) te dwingen zijn iPhone te ontgrendelen om zo
toegang te krijgen tot de volledige inhoud van die iPhone. Niet alleen is met het (onnodig)
aanleggen van de handboeien en het vervolgens drukken van de duim op het
telefoonscherm gehandeld in strijd met de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
marechaussee en andere opsporingsambtenaren en met het recht op lichamelijke integriteit
(artikel 11 van de Grondwet), ook is gehandeld in strijd met de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Bij de gedwongen ontgrendeling van de iPhone ging het
om het verkrijgen van de informatie op de iPhone. Door de iPhone volledig uit te lezen en
deze (onrechtmatig) te doorzoeken is dan ook op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op
het recht van verdachte op een eerlijk proces (artikel 6 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM)),

3 Beoordeling van het bewijs
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meer in het bijzonder het nemo tenetur-beginsel, en het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer/privacy van verdachte.

3.4.1.2. Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het ontgrendelen van de
onder verdachte in beslag genomen iPhone op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden en
dat het daarin aangetroffen materiaal voor het bewijs kan worden gebruikt. Het vermoeden
bestond – gelet op de eerdere bevindingen bij onderzoek aan de telefoons van
medeverdachten [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ) en [medeverdachte 2]
(hierna: [medeverdachte 2] ) – dat ook in de telefoon van verdachte afbeeldingen en chats
zouden worden gevonden die betrokkenheid bij phishing aantoonden. De politie beschikte
echter niet over het wachtwoord van de iPhone om de telefoon daarmee te ontgrendelen.
De techniek om een dergelijk type iPhone en besturingssysteem te kraken was er op dat
moment ook nog niet. Op grond van artikel 61a van het Wetboek van Strafvordering (hierna:
Sv) is verdachte daarom door de officier van justitie bevolen mee te werken aan het
ontgrendelen van zijn iPhone. Toen verdachte dat weigerde, is hij geboeid en is zijn duim op
het toestel geplaatst, waardoor deze ontgrendelde. De daarmee gemaakte inbreuk op de
lichamelijke integriteit van verdachte is volgens de officier van justitie minimaal. Verder heeft
de officier van justitie aangevoerd dat een vingerafdruk onafhankelijk van de wil van
verdachte bestaat, waardoor het verkrijgen van toegang tot de telefoon niet in strijd is met
het nemo tenetur-beginsel en op dit punt dus ook geen sprake is van een vormverzuim.

Ten aanzien van het daaropvolgende onderzoek aan de smartphone heeft de officier van
justitie geconcludeerd dat wel sprake is van een vormverzuim. Met dit onderzoek is namelijk
een meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte gemaakt,
waarvoor – zoals nadien bleek uit het op 4 april 2017 door de Hoge Raad gewezen arrest –
de toestemming van de officier van justitie nodig was geweest. Die toestemming had de
politie tijdens dit onderzoek niet. In 2016 kon de politie echter niet weten dat in 2017 door
de Hoge Raad nadere eisen zouden worden gesteld aan een dergelijk onderzoek. De officier
van justitie heeft in dit verband opgemerkt dat hij, gelet op de ernst van de verdenkingen in
deze zaak, hiertoe zonder meer toestemming zou hebben gegeven. Tot slot is het voor de
beoordeling van het vormverzuim van belang dat enkel voor de strafzaak relevante
gegevens zijn geopenbaard. Gelet hierop kan de rechtbank volstaan met het vaststellen dat
sprake is van een vormverzuim, aldus de officier van justitie.

3.4.1.3. Oordeel van de rechtbank

3.4.1.3.1. Feiten en omstandigheden

Op grond van de inhoud van het dossier en het behandelde ter terechtzitting stelt de
rechtbank de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 16 februari 2016 is verdachte aangehouden op verdenking van overtreding van de
artikelen 310, 311 en 326 jo artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) (kort
gezegd: diefstal in vereniging en oplichting), zijnde feiten waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten. De iPhone die verdachte bij zijn aanhouding bij zich had, is in beslag genomen
en door de politie meteen in ‘Flight Mode’ gezet, zodat de telefoon niet van afstand kon
worden gewist. Tijdens zijn verhoor heeft verdachte verklaard dat de in beslag genomen
iPhone zijn toestel is en dat niemand anders dat toestel gebruikt. Aan verdachte is gevraagd
of hij de toegangscode van zijn telefoon wilde geven. Dat wilde hij niet. De officier van
justitie heeft vervolgens, op grond van artikel 61a Sv, verdachte bevolen mee te werken aan
het ontgrendelen van de iPhone. Verdachte is nogmaals gevraagd naar zijn toegangscode,
waarna verdachte is meegedeeld dat als hij zijn toegangscode niet zou geven, verbalisanten
hem, desnoods met gepast geweld, zouden boeien om zijn vingerafdruk te gebruiken om de
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iPhone te ontgrendelen. Verdachte heeft hierop geantwoord dat hij zijn toegangscode niet
zou geven. Vervolgens is verdachte geboeid en is zijn rechterduim, zonder geweld, op de
vingerafdrukscanner van de iPhone geplaatst. Hierdoor werd de iPhone ontsloten.

3.4.1.3.2. Toegang tot de iPhone

Wettelijke grondslag

De rechtbank stelt voorop dat de opsporingsambtenaren bevoegd waren tot inbeslagname
van de iPhone van verdachte. Onder verwijzing naar het zogenaamde Smartphone-arrest
van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:584) overweegt de rechtbank dat ten behoeve van de
waarheidsvinding onderzoek mag worden gedaan aan in beslag genomen voorwerpen
teneinde gegevens voor het strafrechtelijk onderzoek ter beschikking te krijgen. In een
iPhone opgeslagen of beschikbare gegevens zijn daarvan niet uitgezonderd. De wettelijke
basis voor dat onderzoek door opsporingsambtenaren is gelegen in de artikelen 94 jo. 95 en
96 Sv. De bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en de daarin besloten
bevoegdheid tot het verrichten van onderzoek aan die voorwerpen kunnen op grond van
artikel 95 en 96 Sv ook worden uitgeoefend door de op grond van artikel 148 Sv met het
gezag over de opsporing belaste officier van justitie, nu deze blijkens artikel 141, aanhef en
onder a, Sv met opsporing is belast. Tevens bieden deze wettelijke bepalingen de grondslag
voor het verrichten van onderzoek aan in beslag genomen voorwerpen door de officier van
justitie, indien de inbeslagneming is geschied door een opsporingsambtenaar.

Uit dit samenstel van wettelijke bepalingen volgt naar het oordeel van de rechtbank ook dat
opsporingsambtenaren en de officier van justitie zich de toegang tot een in beslag genomen
voorwerp, in dit geval een iPhone, mogen verschaffen teneinde de gegevens op die telefoon
veilig te stellen voor onderzoek. Indien de toegang tot het in beslag genomen voorwerp is
beveiligd met bijvoorbeeld een toegangscode, is het de opsporingsambtenaren toegestaan
deze beveiliging te kraken, zonder dat daarvoor de medewerking van een verdachte nodig
is. Het komt ook voor dat de toegang tot een in beslag genomen voorwerp alleen kan
worden verkregen met medewerking van een verdachte, zoals in deze zaak het geval bleek.
Naar het oordeel van de rechtbank kan een verdachte tot die medewerking worden
gedwongen, mits dit niet in strijd komt met het nemo tenetur-beginsel en wordt voldaan aan
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het nemo tenetur-beginsel

In dit verband is de vraag aan de orde of het plaatsen van de duim van verdachte op de
iPhone zonder zijn toestemming/medewerking in strijd is met het nemo tenetur-beginsel. Dit
beginsel betreft het recht van een verdachte om niet te worden gedwongen (actief) aan zijn
eigen veroordeling mee te werken. Uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de rechten
van de mens (hierna: EHRM) volgt dat dit vooral betrekking heeft op het afleggen van
verklaringen onder dwang. Het recht van verdachte om zichzelf niet te belasten is immers
“primarily concerned with respecting the will of an accused person to remain silent” (EHRM 29
juni 2007, O’Halloran and Francis, UN BB3173, NJ 2008/25, rov. 47). Een verdachte is wel
gehouden tot het (passief) ondergaan en dulden van onderzoeksmaatregelen. Materiaal dat
onafhankelijk van de wil van verdachte bestaat, mag onder dwang worden verkregen, zoals
bijvoorbeeld geldt voor bloed- en urinemonsters (EHRM 8 april 2004, appl.nr 38544/97
(Weh/Austria) en EHRM 17 december 1996, NJ 1997/699 (Saunders/United Kingdom)).

Anders dan de situatie waarin verdachte wordt gedwongen de toegangscode van zijn
telefoon te geven, hetgeen een verklaring van verdachte vereist, maakt het plaatsen van de
duim van verdachte op zijn iPhone naar het oordeel van de rechtbank geen inbreuk op het
nemo tenetur-beginsel. Het betreft hier namelijk het dulden van een onderzoeksmaatregel
die geen actieve medewerking van verdachte vereist. Daar komt bij dat de vingerafdruk met
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een zeer geringe mate van dwang is verkregen. Dat met het plaatsen van de duim van
verdachte op de iPhone toegang wordt verkregen tot mogelijk wilsafhankelijke en voor hem
belastende gegevens, maakt dit naar het oordeel van de rechtbank niet anders.

Proportionaliteit en subsidiariteit

De officier van justitie heeft ter terechtzitting verklaard dat ten tijde van de aanhouding van
verdachte de technologie van de onder verdachte in beslag genomen iPhone zo nieuw was,
dat de toegang tot die telefoon (en meer in het bijzonder de gegevens op die telefoon)
zonder medewerking van verdachte nog niet met technische hulpmiddelen en/of destructief
onderzoek door het NFI kon worden verkregen. De mogelijkheid tot ontgrendeling van de
iPhone met gebruik van een vingerafdruk was bovendien in tijd en aantal toegangspogingen
gelimiteerd. De rechtbank heeft geen redenen te twijfelen aan deze mededelingen van de
officier van justitie en gaat derhalve uit van voornoemde onderzoeksbeperkingen aan de
iPhone van verdachte.

De rechtbank stelt vast dat het doel van het ontgrendelen van de iPhone, door middel van
het plaatsen van de duim van verdachte op het toestel, het veiligstellen van de daarin
opgeslagen of beschikbare gegevens betrof. Gelet op de ernst en aard van de verdenkingen
tegen verdachte, het ontbreken van zijn medewerking tot het ontgrendelen van de iPhone,
de gerechtvaardigde verwachting bij de opsporingsambtenaren dat zich op de iPhone voor
het onderzoek relevante gegevens zouden bevinden, alsmede voornoemde
onderzoeksbeperkingen aan de iPhone, is de rechtbank van oordeel dat een minder
ingrijpend middel tot ontgrendeling van de iPhone niet voorhanden was. Onder deze
omstandigheden was het plaatsen van de duim van verdachte op zijn telefoon om deze te
ontgrendelen en de gegevens op die telefoon veilig te stellen, rechtmatig.

Voor het plaatsen van de duim van verdachte op de iPhone heeft een verbalisant verdachte
handboeien omgedaan, ter voorkoming van vernieling van de telefoon, en zijn duim
vervolgens op de iPhone geplaatst. Hiermee is naar het oordeel van de rechtbank slechts
een beperkte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van verdachte, welke inbreuk
gelet op het risico van frustratie van het onderzoek door verdachte gerechtvaardigd was.

Conclusie toegang iPhone

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de toegang tot de iPhone met het onder dwang
gebruikmaken van de vingerafdruk van verdachte in de gegeven omstandigheden op
rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

3.4.1.3.3. Onderzoek aan de gegevens op de iPhone en laptop

In het kader van het onderzoek is de veiliggestelde inhoud van de onder verdachte in beslag
genomen iPhone en laptop onderzocht, waarbij alle opgeslagen en beschikbare gegevens
zijn uitgelezen op een zodanige wijze, dat dit – ook volgens de officier van justitie – een
meer dan beperkte inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte heeft gemaakt.
Hiertoe was geen voorafgaande toestemming gegeven door de officier van justitie of een
rechter-commissaris, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank dan ook een onherstelbaar
vormverzuim in het voorbereidend onderzoek oplevert in de zin van artikel 359a Sv.

De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden, is of hieraan een rechtsgevolg dient
te worden verbonden of dat een constatering van het vormverzuim afdoende is. Om deze
vraag te kunnen beantwoorden, moet met de volgende drie factoren rekening worden
gehouden:

1.  het belang dat het geschonden voorschrift dient (Schutznorm);
2.  de ernst van het verzuim;
3.  het nadeel dat daardoor is veroorzaakt.

166



3.4.2.

Ad 1

Het geschonden voorschrift dient ter bescherming van de (privacy) belangen van verdachte.

Ad 2

Ten aanzien van de ernst van het verzuim overweegt de rechtbank dat de betrokken
opsporingsambtenaren te goeder trouw hebben gehandeld en de verwijtbaarheid van de
(achteraf bezien onrechtmatige) handelwijze zeer gering is. Immers is pas met het in april
2017 gewezen arrest van de Hoge Raad – en dus ná het in deze strafzaak verrichtte
onderzoek aan de telefoon en laptop – duidelijk geworden dat voor het onderzoek aan de
telefoon en laptop vooraf toestemming dient te worden gevraagd. Daarbij komt dat de
officier van justitie, die was belast met de leiding over het opsporingsonderzoek, ter
terechtzitting heeft meegedeeld dat hij, indien dit destijds aan hem zou zijn gevraagd,
toestemming zou hebben verleend de iPhone en de laptop van verdachte te onderwerpen
aan het onderzoek zoals dat heeft plaatsgevonden. Dat sprake is van een structureel
karakter van het vormverzuim is niet gebleken, terwijl bovendien aannemelijk is geworden
dat de werkwijze in de opsporing naar aanleiding van het in april 2017 gewezen arrest van
de Hoge Raad is aangepast.

Ad 3

De rechtbank heeft tot slot, ten aanzien van het veroorzaakte nadeel, in aanmerking
genomen dat de verdediging het nadeel – anders dan het aanvoeren dat sprake is van een
zeer ingrijpende inbreuk op de privacy van verdachte – niet nader heeft uitgewerkt. Zo is op
geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt dat via de iPhone en/of de laptop van verdachte
persoonlijke of precaire informatie kon worden geraadpleegd die de ernst tekent van de
inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer. Ook anderszins is dit niet gebleken. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat in het dossier slechts die gegevens zijn opgenomen die relevant
waren voor deze strafzaak en de overige gegevens van verdachte op geen enkele wijze zijn
geopenbaard.

In het licht van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat zich geen geval voordoet
waarin de toepassing van bewijsuitsluiting in aanmerking komt. Evenmin is sprake van door
het vormverzuim veroorzaakt nadeel dat zich leent voor compensatie door middel van
strafvermindering. De rechtbank volstaat om die reden met de enkele constatering van dit
vormverzuim.

Algemene bewijsoverweging over telefoonnummer [telefoonnummer 1]

Alvorens in te gaan op de aan verdachte ten laste gelegde feiten zal de rechtbank zich
uitlaten over de vraag of het telefoonnummer [telefoonnummer 1] , zoals de politie stelt, aan
verdachte kan worden toegeschreven.

3.4.2.1. Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte de enige
gebruiker van het telefoonnummer eindigend op 722 is geweest. In het dossier zijn volgens
de raadsman sterke aanwijzingen voorhanden dat het telefoonnummer meerdere gebruikers
heeft gehad. Zo is uit de WhatsAppgesprekken van 4 september 2015 af te leiden dat
verdachte slechts een enkele keer met het telefoonnummer heeft geappt en daarna is
overgegaan op een ander telefoonnummer, namelijk het nummer [telefoonnummer 2] . Uit
het enkele aanstralen van het telefoonnummer eindigend op 722 nabij het woonadres van
verdachte kan wat de raadsman betreft niet de koppeling met verdachte worden gemaakt.
Hiermee moet voorzichtig worden omgesprongen, in die zin dat daaraan niet zonder meer
(vergaande) conclusies mogen worden verbonden. Ook moet worden meegenomen dat de
telefoon, die aan het telefoonnummer eindigend op 722 is gekoppeld, tijdens de doorzoeking
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van het woonadres van verdachte niet is aangetroffen. De belangrijkste aanwijzing voor het
gebruik van het telefoonnummer door andere personen is volgens de raadsman dat het
telefoonnummer voor een bepaalde tijd is afgeluisterd en dat uit dit onderzoek is gebleken
dat het telefoonnummer ten tijde van de tap niet bij verdachte in gebruik was, maar bij een
ander. Bovendien volgt uit de verklaring van medeverdachte [medeverdachte 1] dat de
geverbaliseerde communicatie altijd met “ [bijnaam 1] ” plaatsvond. Gelet op dit alles kan het
merendeel van de WhatsAppgesprekken die op de pagina’s 657 tot en met 664 van het
dossier zijn geverbaliseerd, niet aan verdachte worden toegeschreven.

3.4.2.2. Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de bewijsmiddelen, die zijn opgenomen in de
bijlage bij dit vonnis, wel aannemelijk is dat verdachte in (in ieder geval) de maand
september 2015 de (enige) gebruiker was van het telefoonnummer eindigend op 722. De
rechtbank verwerpt dus het verweer van de raadsman en overweegt daartoe als volgt.

De gebruiker van genoemd telefoonnummer heeft op 4 september 2015 voor het eerst zijn
identiteit kenbaar gemaakt aan [medeverdachte 1] , door die dag om 12.15 uur te appen: “
[bijnaam 2] hier.” De rechtbank merkt in dit verband op, dat uit de bewijsmiddelen volgt dat
[bijnaam 2] een bijnaam van verdachte is. Vervolgens heeft [medeverdachte 1] een minuut
later geantwoord met “Kheb 3 voor je”, waarna de gebruiker van het telefoonnummer heeft
gereageerd met “Wlke ad was je gegaan”. Diezelfde dag worden er meerdere berichten
uitgewisseld over “adjes (checken)”. Het laatste gesprek op 4 september 2015 om 15.20 uur
luidt: “Sla me naam in je tel op als [bijnaam 3] .” Op 4 september 2015 om 16.15 uur bericht
vervolgens de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op 932 “App me blvia hier
verwijder die andere nummer”. Dit nummer was in de telefoon van [medeverdachte 1]
gekoppeld aan de naam ‘ [bijnaam 3] ’. De stelling van de verdediging dat hieruit volgt dat
verdachte daarna is overgegaan op een ander telefoonnummer, eindigend op 932, vindt naar
het oordeel van de rechtbank geen steun in het dossier. De daaropvolgende dag wordt
namelijk door [medeverdachte 1] aan de gebruiker van het telefoonnummer eindigend op
722 het volgende bericht verstuurd: “ [bijnaam 2] moet k die adjes vandaag ook vlakken.”
Ook later op de dag schrijft [medeverdachte 1] de gebruiker van dit nummer aan als
[bijnaam 2] door te appen: “ [bijnaam 2] ga je die script voor me brengen?” Hieruit volgt dat
[bijnaam 2] ook na het versturen van het bericht “Sla me naam in je tel op als [bijnaam 3] ”
gebruik bleef maken van het telefoonnummer eindigend op 722.

Ook de inhoud van de verstuurde berichten laat gedurende de hele periode een vast
terugkerend patroon zien over hetzelfde gespreksonderwerp, waarbij steeds min of meer
dezelfde afkortingen worden gebruikt. Dit duidt niet op een andere gebruiker van het
telefoonnummer dan verdachte. De rechtbank wordt in dit verband verder gesterkt in haar
overtuiging, nu met het telefoonnummer eindigend op 722 in de gehele periode vaak
zendmasten in de woonomgeving van verdachte zijn aangestraald en verdachte over het
gebruik van het telefoonnummer geen enkele verklaring heeft willen afleggen en ook niet
nader heeft ingevuld wie op welk moment dit telefoonnummer zou hebben overgenomen.

Ten slotte overweegt de rechtbank dat de stelling van de raadsman dat het telefoonnummer
een bepaalde tijd is afgeluisterd en uit dit onderzoek volgt dat het telefoonnummer niet bij
verdachte in gebruik was, geen steun vindt in het dossier. Uit het proces verbaal van
aanvraag bevel opnemen telecommunicatie van 6 januari 2016 blijkt dat de aanvraag is
gedaan ter aanhouding van verdachte en dat het telefoonnummer eindigend op 722 ten
tijde van die aanvraag niet meer in gebruik was. Daarom heeft het opnemen van de
telecommunicatie in de periode van 5 januari 2016 tot en met 22 januari 2016
plaatsgevonden op het imei nummer van de mobiele telefoon waaraan het telefoonnummer
eindigend op 722 was gekoppeld, namelijk imei nummer [imei nummer] . Dit imei nummer
bleek vervolgens op dat moment niet in gebruik bij verdachte. Deze bevindingen zeggen
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3.4.3.

3.4.4.

derhalve niets over het gebruik van het telefoonnummer eindigend op 722 door verdachte in
de maanden daarvoor, in het bijzonder in september 2015.

Oplichtingen (feit 1)

De onder 1 ten laste gelegde verdenking van oplichting betreft de volgende. Aan
rekeninghouders van Rabobank en ABN AMRO bank zijn e-mails verstuurd, ogenschijnlijk
afkomstig van hun bank, waarin stond dat vanwege veiligheidsredenen op korte termijn een
vernieuwde bankpas moest worden aangevraagd. Verder werd meegedeeld dat hun huidige
bankpas binnenkort automatisch zou verlopen. In de e-mails werd daarom verzocht de
aanvraag van de nieuwe bankpas te voltooien en de oude bankpas(sen) op te sturen naar
een inleverpunt van de desbetreffende bank voor recycling. De adressen van deze
inleverpunten betroffen adressen van verschillende woningen. De e-mails werden voorzien
van een link, bijvoorbeeld genaamd 'Nieuwe betaalpas aanvragen'. Via deze link werd men
doorverwezen naar een nagebouwde, valse website van de bank, waar de rekeninghouders
enkele bankgegevens, zoals hun bankrekeningnummer en pincode, moesten invullen. De
opgestuurde bankpassen werden daarna weggenomen uit de brievenbussen van de
zogenaamde inleverpunten. In enkele gevallen werden vervolgens de opnamelimieten van
deze bankpassen verhoogd en grote geldbedragen gepind.

De officier van justitie heeft geconcludeerd dat verdachte zich samen met anderen heeft
schuldig gemaakt aan de onder 2 ten laste gelegde gekwalificeerde diefstallen van de
enveloppen met de bankpassen en het daaraan voorafgaand verzenden van de phishing e-
mails, waarmee de in de tenlastelegging onder 1 genoemde rekeninghouders werden verleid
om hun bankpassen op te sturen. Derhalve kunnen de onder 1 ten laste gelegde
oplichtingen en onder 2 ten laste gelegde gekwalificeerde diefstallen bewezen worden
verklaard, aldus de officier van justitie.

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van oplichting een voldoende
mate van actieve betrokkenheid van de verdachte bij de oplichtingshandelingen ten aanzien
van de in de tenlastelegging genoemde rekeninghouders is vereist. In het dossier zijn geen
bewijsmiddelen voorhanden waaruit volgt dat verdachte betrokken is geweest bij het
verzenden van de e-mails aan de getroffen rekeninghouders, waardoor zij zijn bewogen hun
bankpassen op te sturen. Ook is geen bewijs voorhanden van de betrokkenheid van
verdachte bij enig ander onder 1 ten laste gelegd oplichtingsmiddel. De enkele
betrokkenheid van verdachte bij de diefstallen van (enveloppen met daarin) de bankpassen,
zoals hierna onder 3.4.4. overwogen, brengt niet zonder meer mee dat verdachte bij de
daaraan voorafgaande oplichtingen actief als (mede)pleger betrokken is geweest. Uit het
dossier volgt weliswaar dat verdachte gesprekken heeft gevoerd met medeverdachte(n)
over het opzetten van een phishing website, maar uit deze gesprekken blijkt ook dat dit ten
tijde van het tenlastegelegde nog niet was gelukt. Deze gesprekken kunnen daarom niet als
bewijs dienen dat verdachte betrokken is geweest bij het verzenden van de valse e-mails
aan de in de tenlastelegging genoemde rekeninghouders. Het dossier bevat ook overigens
geen bewijs op basis waarvan kan worden geconcludeerd wie in de ten laste gelegde
gevallen de valse websites heeft gemaakt, wie de valse e-mails heeft verstuurd en naar wie
de door de rekeninghouders ingevulde vertrouwelijke informatie, zoals hun pincode, is
verstuurd.

Gelet op het vorenstaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van de onder 1 ten laste
gelegde oplichtingen.

Diefstallen in vereniging door middel van valse sleutels (feit 2)

De rechtbank komt, op grond van de bewijsmiddelen in de bijlage bij dit vonnis, wel tot
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3.4.5.

3.4.6.

bewezenverklaring van de onder 2 ten laste gelegde diefstallen in vereniging door middel
van valse sleutels.

Op basis van de redengevende feiten en omstandigheden in de bewijsmiddelen heeft de
rechtbank over de samenwerking tussen verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte
2] het volgende vastgesteld. [medeverdachte 1] heeft op verzoek van [medeverdachte 2] en
verdachte op verschillende momenten gecontroleerd of er poststukken met daarin
bankpassen waren bezorgd op de adressen van de zogenaamde inleverpunten. Uit de
WhatsAppgesprekken die [medeverdachte 1] met [medeverdachte 2] en verdachte heeft
gevoerd, blijkt dat zij het wisten als er nieuwe poststukken met bankpassen werden
verwacht. Tussen [medeverdachte 1] en verdachte enerzijds en [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2] anderzijds heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over de vraag waar
en wanneer de brievenbussen moesten worden gecontroleerd. [medeverdachte 1] heeft
[medeverdachte 2] en verdachte op de hoogte gehouden van de resultaten van het
vervolgens controleren van de brievenbussen. [medeverdachte 1] heeft de opgestuurde
bankpassen, blijkens zijn verklaring, weggenomen uit deze brievenbussen. Vervolgens heeft
hij foto’s gemaakt van de aangetroffen bankpassen, welke foto’s hij aan [medeverdachte 2]
heeft gestuurd, die de gegevens controleerde. De bankpassen heeft [medeverdachte 1]
daarna overhandigd aan [medeverdachte 2] . Verdachte heeft tot slot met (in ieder geval) de
weggenomen bankpas van [rekeninghouder 7] ingelogd in de internetbankieren omgeving,
zoals hierna onder 3.4.5. overwogen.

Op grond van deze feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat sprake is
geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn
medeverdachten ten aanzien van de diefstallen door middel van valse sleutels en dus van
medeplegen.

Computervredebreuk (feit 3)

De rechtbank komt op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen ook tot
bewezenverklaring van de onder 3 ten laste gelegde computervredebreuk ten aanzien van
[rekeninghouder 7] .

Verdachte heeft – zoals bewezen onder feit 2 – samen met [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2] de envelop met daarin de bankpas van [rekeninghouder 7] gestolen. Op
10 september 2015 om 15.26 uur heeft [medeverdachte 1] een foto van deze bankpas
gemaakt en verstuurd via WhatsApp. Later die dag heeft verdachte via WhatsApp een foto
van een computerscherm verstuurd aan [medeverdachte 1] , waarop is te zien dat is
ingelogd op de beveiligde internetbankieren omgeving van de spaarrekening van de
rekeninghouder. Onder deze omstandigheden, met het uitblijven van een verklaring van
verdachte hierover, houdt de rechtbank het ervoor dat verdachte degene is geweest die
heeft ingelogd in de beveiligde internetbankieren omgeving van het account van
[rekeninghouder 7] .

Het door de raadsman geschetste alternatieve scenario, dat verdachte de afbeelding enkel
heeft doorgestuurd aan [medeverdachte 1] en hij dus niet zelf heeft ingelogd op het
internetbankieren account van [rekeninghouder 7] , is niet aannemelijk geworden.

Phishing activiteiten [rekeninghouder 17] (feiten 4, 5 en 6)

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen wat verdachte
onder 4, 5 en 6 ten laste is gelegd ten aanzien van de met phishing samenhangende
strafbare feiten met de bankrekening en bankpas van [rekeninghouder 17] . De rechtbank
zal verdachte daarom, zoals ook door de officier van justitie en de raadsman is gerekwireerd
respectievelijk bepleit, van deze feiten vrijspreken.
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3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

Medeplegen van poging tot computervredebreuk (feit 7)

De rechtbank zal verdachte eveneens vrijspreken van het onder 7 tenlastegelegde. De
rechtbank overweegt hierover als volgt.

Uit het dossier volgt dat in de iPhone van verdachte een afbeelding is aangetroffen van de
door phishing verkregen bankpas van [rekeninghouder 18] , alsmede een afbeelding van
een inlogpoging in de beveiligde internetbankieren omgeving van haar account. Anders dan
bij het onder 3 bewezen verklaarde feit, waarbij is vastgesteld dat verdachte de bankpas
waarmee computerbreuk is gepleegd, in vereniging heeft gestolen en hij dus over die
bankpas kon beschikken, bevat het dossier ten aanzien van dit feit geen bewijsmiddelen
waaruit volgt dat verdachte kon beschikken over de betreffende bankpas en hij betrokken is
geweest bij de poging tot computervredebreuk. Daarom zal de rechtbank verdachte van dit
feit vrijspreken.

Voorbereidingshandelingen computervredebreuk (feit 8)

De rechtbank komt op grond van de bewijsmiddelen tot bewezenverklaring van het onder 8
ten laste gelegde treffen van voorbereidingshandelingen om computervredebreuk te plegen.

Uit het dossier volgt dat in de iPhone van verdachte een afbeelding is aangetroffen van een
met plakband aan elkaar geplakte bankpas van [rekeninghouder 19] , alsmede afbeeldingen
met bij die bankpas behorende pincodes. Deze omstandigheden in combinatie met de
deelname van verdachte aan een criminele organisatie, zoals hierna onder 3.4.9.
overwogen, maakt dat de rechtbank voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig acht
dat verdachte zich met het voorhanden hebben van de oude en nieuwe pincode behorende
bij de bankpas van genoemde rekeninghouder, heeft schuldig gemaakt aan het treffen van
voorbereidingshandelingen tot computervredebreuk. Het oogmerk van de organisatie was er
immers op gericht bankpassen en bijbehorende pincodes te verkrijgen door middel van
oplichting om daarmee in te loggen op de beveiligde internetbankieren omgeving (hetgeen
computervredebreuk oplevert), zodat de opnamelimiet van de bankrekeningen kon worden
verhoogd, met als uiteindelijke doel de bankrekeningen van getroffen rekeninghouders leeg
te halen. Verdachte heeft geen andere redengevende verklaring gegeven voor de
aanwezigheid van voornoemde afbeeldingen in zijn telefoon, zodat de rechtbank hem voor
dit feit zal veroordelen.

Deelname aan een criminele organisatie (feit 9)

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van de onder 9 ten laste gelegde deelname aan een
criminele organisatie. Hij heeft daartoe aangevoerd dat geen sprake is geweest van een
organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr, nu daarvoor de vereiste duurzaamheid en structuur
van het samenwerkingsverband ontbreekt. Voor het geval de rechtbank oordeelt dat wel
sprake is geweest van een criminele organisatie, kan niet worden aangenomen dat
verdachte daaraan heeft deelgenomen. Hooguit kan uit het dossier worden afgeleid dat
verdachte eenmalig aan medeverdachte [medeverdachte 1] heeft verzocht om een
brievenbus te legen, maar dat is onvoldoende om vast te stellen dat verdachte daarmee
opzet heeft gehad op deelname aan een criminele organisatie, aldus de raadsman.

De rechtbank overweegt over de verdenking van deelname aan een criminele organisatie als
volgt.

Zoals in de paragrafen hiervoor is overwogen, acht de rechtbank bewezen dat verdachte
samen met anderen poststukken met daarin bankpassen heeft weggenomen,
voorbereidingshandelingen tot computervredebreuk met een door oplichting verkregen
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bankpas en bijbehorende pincodes heeft gepleegd en met één van de weggenomen
bankpassen daadwerkelijk de beveiligde internetbankieren omgeving van Rabobank is
binnengedrongen. Verdachte zal worden vrijgesproken van de ten laste gelegde
oplichtingen, betrokkenheid bij de met phishing samenhangende strafbare feiten rond
[rekeninghouder 17] en het medeplegen van poging tot computervredebreuk ten aanzien
van [rekeninghouder 18] . Waar bewezenverklaring van de diefstallen door middel van valse
sleutels van poststukken en het plegen van (voorbereidingshandelingen tot)
computervredebreuk nog niet meebrengt dat daarmee ook deelneming aan een criminele
organisatie kan worden bewezen, heeft andersom te gelden dat het vrijspreken van de
andere aan verdachte ten laste gelegde feiten niet tevens vrijspraak van die deelneming tot
gevolg heeft. Voor een bewezenverklaring van deelneming aan een criminele organisatie is
namelijk niet vereist dat de verdachte de door een criminele organisatie beoogde misdrijven
zelf heeft gepleegd.

Onder een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr wordt verstaan een
samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en
tenminste één andere persoon. Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een
persoon – om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt – moet
hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen
die deel uitmaken van de organisatie of dat de samenstelling van het
samenwerkingsverband steeds dezelfde is (ECLI:NL:HR:2008:BB7134). Ook is niet vereist
dat sprake is van ‘geledingen’ en ‘hiërarchie’ (ECLI:NL:HR:2006:AU9130). Volgens vaste
rechtspraak is van deelneming aan een dergelijke organisatie sprake indien een persoon
behoort tot de organisatie, en een aandeel heeft in, dan wel ondersteunt, gedragingen die
strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van
de organisatie.

De verdachte dient in dat verband in zijn algemeenheid te weten (in de zin van
onvoorwaardelijk opzet) dat de organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Niet is vereist dat de verdachte wetenschap heeft van één of meer concrete misdrijven die
door de organisatie worden beoogd, of dat zijn opzet is gericht op het plegen van die
misdrijven, ook niet wanneer het gaat om misdrijven van uiteenlopende aard. Elke bijdrage
aan een organisatie kan strafbaar zijn. Een dergelijke bijdrage kan bestaan uit het
(mede)plegen van enig misdrijf, maar ook uit het verrichten van hand- en spandiensten en
(dus) het verrichten van handelingen die op zichzelf niet strafbaar zijn, zolang van
bovenbedoeld aandeel of ondersteuning kan worden gesproken.

De rechtbank stelt op basis van de bewijsmiddelen vast dat in de ten laste gelegde periode
sprake is geweest van phishing activiteiten. Inherent aan dit soort activiteiten is een
aanzienlijke mate van organisatie. Zoals uit de hiervoor onder 3.4.3. beschreven modus
operandi volgt, zijn er (valse) e-mailberichten opgesteld, websites van banken nagebouwd,
moest de beschikking gekregen worden over e-mailadressen van rekeninghouders en
informatie over de bank waar zij klant zijn, zijn er adressen met voor de daders
toegankelijke brievenbussen gezocht waar de bankpassen naartoe gestuurd moesten
worden, die vervolgens zijn geleegd, waarna met de verkregen bankpassen is ingelogd in de
internetbankieren omgeving van de rekeninghouders en limieten zijn verhoogd. Door
verschillende personen is vervolgens geld met bankpassen gepind, dan wel zijn (luxe)
goederen met de bankpassen aangeschaft. Deze handelwijze vergt een planmatige aanpak,
intensieve samenwerking en duidelijke afstemming tussen de betrokken personen.

Uit de aard van voornoemde handelwijze blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat sprake
is geweest van een gestructureerd samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid,
die tot oogmerk had om - door middel van oplichting - bankpassen en bijbehorende pincodes
te verkrijgen, daarmee computervredebreuk te plegen (door in te loggen op de
internetbankieren omgeving) en computergegevens aan te tasten (door opnamelimieten van
bankpassen te verhogen), met als uiteindelijk doel de bankrekeningen van de
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3.5.

rekeninghouders leeg te halen (diefstal door middel van valse sleutels) door geld op te
nemen uit geldautomaten dan wel aankopen te doen in winkels (diefstal door middel van
valse sleutels en/of witwassen).

De rechtbank is van oordeel dat verdachte kan worden aangemerkt als een deelnemer van
voornoemde organisatie. Zoals hiervoor onder 3.4.4. is overwogen, is verdachte als
medepleger betrokken geweest bij de diefstallen van poststukken met daarin bankpassen
(feit 2). Daarnaast heeft hij met de weggenomen bankpas van [rekeninghouder 7] ingelogd
op de beveiligde internetbankieren omgeving van het account (feit 3). Verder heeft verdachte
een bankpas en pincode voorhanden gehad met het oogmerk tot het plegen van
computervredebreuk (feit 8). Met deze gedragingen, waaruit volgt dat verdachte in zijn
algemeenheid wist dat de organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, heeft
verdachte een substantieel aandeel gehad in de gedragingen die strekken tot of
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie.

De rechtbank leidt uit het onderzoek naar de inhoud van de iPhone van verdachte verder af
dat hij ook in de maanden januari en februari 2016 betrokken is geweest bij phishing
activiteiten. Zo bevat de telefoon meerdere afbeeldingen van bankpassen waarvan de
rekeninghouder heeft verklaard dat deze door phishing is verkregen, en meerdere
afbeeldingen waaruit volgt dat is ingelogd op de internetbankieren omgeving van Rabobank,
terwijl verdachte heeft verklaard alleen een bankrekening bij ABN AMRO bank aan te houden.
Ten slotte bevat de telefoon afbeeldingen van (verdachte met) meerdere Rolex horloges en
chatgesprekken daarover, waarvan is vastgesteld dat er (in ieder geval) één is aangekocht
met een door phishing verkregen bankpas.

De rechtbank acht, op grond van de bewijsmiddelen in de bijlage bij dit vonnis en gelet op
wat hiervoor is overwogen, het onder 9 tenlastegelegde dan ook wettig en overtuigend
bewezen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 8 en 9
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij

feit 2

op tijdstippen in de periode van 1 september 2015 tot en met 29 september 2015 te Amsterdam,
meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening uit postbus(sen)/brievenbus(sen) heeft weggenomen telkens één of meer
poststuk(ken)/envelop(pen) inhoudende één of meer bankpas(sen), toebehorende aan

- [rekeninghouder 5] of

- [rekeninghouder 7] of

- [rekeninghouder 8] en/of [rekeninghouder 9] of

- [rekeninghouder 11] of

- [rekeninghouder 12] en/of [rekeninghouder 13] of

- [rekeninghouder 14] of

- [rekeninghouder 15] en/of [rekeninghouder 16] of

- [rekeninghouder 1] of

- [rekeninghouder 2] en/of [rekeninghouder 3] ,

waarbij verdachte en zijn mededader(s) telkens die/dat weg te nemen
poststuk(ken)/envelop(pen) onder hun bereik hebben gebracht door middel van valse sleutels, te
weten niet daartoe bestemde sleutels;
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feit 3

in de periode van 1 september 2015 tot en met 10 september 2015 te Amsterdam en/of elders in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen opzettelijk en wederrechtelijk in
een (gedeelte van) één of meer geautomatiseerd werk(en), te weten de computer(s) en/of
server(s) van de (beveiligde) internetbankieren omgeving van Rabobank is binnengedrongen,
waarbij hij en/of zijn mededader(s) de toegang heeft/hebben verworven tot het/de
geautomatiseerde werk(en) - met behulp van een valse sleutel, te weten de inlogcode voor het
internetbankieren, welke code is verkregen door het onbevoegd gebruik maken van de bankpas
en pincode, in combinatie met de randomreader, van [rekeninghouder 7] en

- door het aannemen van een valse hoedanigheid, te weten als een geautoriseerde van
[rekeninghouder 7]

en zich aldus toegang verschaft tot de zich op die internetbankieren omgeving van Rabobank
bevindende gegevens van [rekeninghouder 7] ;

feit 8

in de periode van 1 december 2015 tot en met 16 februari 2016 te Amsterdam en/of elders in
Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen met het oogmerk dat daarmee een
misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, Sr wordt gepleegd, een computerwachtwoord,
toegangscode of daarmee vergelijkbaar gegeven, waardoor toegang kan worden verkregen tot
(een) (gedeelte van een) geautomatiseerd werk(en), te weten de pincode van de bankpas van
[rekeninghouder 19] , bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen langs
geautomatiseerde weg, voorhanden heeft gehad;

feit 9

in de periode van 1 september 2015 tot en met 9 februari 2016 te Amsterdam en/of elders in
Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen
van misdrijven, namelijk

- oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) en/of

- gegevens voorhanden hebben om computergegeven(s) aan te tasten of te manipuleren (art.
350d Wetboek van Strafrecht) en/of

- computervredebreuk (art. 138ab Wetboek van Strafrecht) en/of

- aantasting of manipulatie van computergegevens (art. 350a Wetboek van Strafrecht) en/of

- diefstal door middel van een valse sleutels (art. 311 Wetboek van Strafrecht) en/of

- witwassen (art. 420bis Wetboek van Strafrecht).

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het
verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Hetgeen aan verdachte onder 2, 3, 8 en 9 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als
bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 2

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten
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zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, meermalen gepleegd;

feit 3

medeplegen van computervredebreuk;

feit 8

medeplegen van het met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoel in artikel 138ab, eerste lid,
van het Wetboek van Strafrecht wordt gepleegd, een computerwachtwoord, toegangscode of een
daarmee vergelijkbaar gegeven waardoor toegang kan worden verkregen tot een geautomatiseerd
werk of deel daarvan, voorhanden hebben;

feit 9

deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het
bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Verdachte is derhalve strafbaar.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, gelet op de ernst van het door hem
bewezen geachte, de leidende rol van verdachte in de organisatie, de richtlijnen van het
Openbaar Ministerie en de proceshouding van verdachte enerzijds, en de persoonlijke
omstandigheden van verdachte en de overschrijding van de redelijke termijn van berechting
anderzijds, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden,
met aftrek van de tijd die in voorarrest is doorgebracht.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht bij de strafoplegging, meer dan de officier van justitie, acht te slaan
op de positieve ontwikkelingen rondom de persoon van verdachte en de overschrijding van de
redelijke termijn, alsmede de beperkte omvang van de benadelingsbedragen, en te volstaan met
oplegging van een forse taakstraf, al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke
gevangenisstraf.

5 Strafbaarheid van verdachte

6 Motivering van de sanctie
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6.3. Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank
zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden
waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon, zoals van één en ander uit het onderzoek ter
terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende enkele maanden deelgenomen aan een criminele organisatie die tot
doel had misdrijven te plegen die verband houden met phishing fraude. Verdachte nam binnen het
samenwerkingsverband een coördinerende en sturende rol op zich. Daarmee vervulde hij een
substantiële rol binnen de organisatie en droeg hij bij aan de verwezenlijking van de doelen van
de organisatie en de bewezen verklaarde diefstallen. Door het handelen van de organisatie is het
vertrouwen van de getroffen rekeninghouders in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig
ondermijnd. Ook heeft de organisatie met de begane misdrijven schade veroorzaakt. Wanneer het
vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen bij consumenten in het algemeen niet meer
aanwezig is, bestaat het risico van een ernstige ontwrichting van het maatschappelijk en
economisch verkeer. Aangenomen mag worden dat de organisatie erop uit is geweest geldelijk
gewin te behalen, zonder zich daarbij rekenschap te geven van of zich te laten weerhouden door
deze gevolgen.

Gelet op de ernst van de feiten acht de rechtbank in beginsel alleen oplegging van een
(onvoorwaardelijke) gevangenisstraf gerechtvaardigd.

Persoonlijke omstandigheden

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie van verdachte blijkt dat hij eerder onherroepelijk voor
een vermogensdelict is veroordeeld. Dit weegt de rechtbank in het nadeel van verdachte mee bij
de straftoemeting. Tevens is gebleken dat, vanwege strafbeschikkingen in 2017 en 2018, de
samenloopbepalingen op grond van artikel 63 Sr van toepassing zijn. Omdat deze
strafbeschikkingen zijn opgelegd voor het plegen van andersoortige strafbare feiten, heeft de
rechtbank hierin geen reden voor strafmatiging gezien.

De rechtbank heeft in het voordeel van verdachte bij de strafoplegging betrokken dat uit de over
hem opgestelde reclasseringsrapporten volgt dat hij tijdens het schorsingstoezicht in deze zaak
een positieve groei heeft doorgemaakt. Verdachte lijkt zijn leven op orde te hebben gebracht.
Deze ontwikkeling en de intrinsieke motivatie van verdachte om een delictvrij bestaan op te
bouwen, zijn beschermende factoren. Gelet op deze omstandigheden, de duur van het goed
verlopen schorsingstoezicht en het afgenomen recidiverisico, dat de reclassering inmiddels inschat
als laag, acht de reclassering oplegging van reclasseringstoezicht met gedragsinterventies als
bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijke straf niet meer nodig.

Overschrijding redelijke termijn

Verder heeft de rechtbank meegewogen dat sprake is van een overschrijding van de redelijke
termijn van berechting als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM. Het onderzoek Cyber007 is in september
2015 gestart en heeft geresulteerd in de aanhouding, de inverzekeringstelling en het verhoren
van verdachte op 16 februari 2016. Op dat moment is de redelijke termijn aangevangen.

Het dossier in deze zaak is in juni 2016 door de politie afgesloten, waarna de officier van justitie
per vordering van 1 juli 2016 de rechter-commissaris heeft verzocht een regiebijeenkomst te
beleggen en zo nodig nader onderzoek te verrichten. Vervolgens zijn in de zaken tegen verdachte
en twee medeverdachten op 12 januari 2017 enkele getuigen gehoord. Hoewel het onderzoek in
de zaken tegen verdachte en de medeverdachten toen ‘zittings-klaar’ was, hebben de zaken
daarna stilgelegen en vond de inhoudelijke behandeling pas plaats in januari 2019. Dat heeft
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ertoe geleid dat de rechtbank heden, op 28 februari 2019, eindvonnis wijst. De rechtbank stelt
vast dat de redelijke termijn van twee jaren met ruim één jaar is overschreden.

In deze overschrijding van de redelijke termijn, in combinatie met de persoon van verdachte en
het uiteindelijke belang dat de maatschappij erbij heeft dat verdachte zijn leven op de rails houdt
en geen nieuwe strafbare feiten pleegt, ziet de rechtbank – anders dan de officier van justitie –
aanleiding om in plaats van een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf van een langere
duur dan de tijd die verdachte al in voorarrest heeft doorgebracht, een gedeeltelijk
voorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur en een onvoorwaardelijke taakstraf van
de maximale duur op te leggen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zal de rechtbank een
proeftijd verbinden van twee jaren, met de bedoeling dat verdachte ervan wordt weerhouden zich
voor het einde van die proeftijd schuldig te maken aan een strafbaar feit.

Bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane feiten zijn onder andere
aangetroffen en in beslag genomen een iPhone 4 (goednummer 726468 op de beslaglijst), een Dell
laptop (goednummer 726476) en een iPhone 6 (goednummer 569160). De rechtbank zal deze in
beslag genomen voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Zij overweegt hierover het volgende.

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen iPhone 4 en laptop van zodanige aard zijn, dat
het ongecontroleerde bezit daarvan, mede ter bescherming van (de identiteit van) derden, in strijd is
met de wet of met het algemeen belang. Nu zich in de iPhone en laptop afbeeldingen bevinden van
onder andere afbeeldingen van bankpassen, identiteitspapieren en bankgegevens van derden,
alsmede afbeeldingen van valse e-mails van ING Bank, is het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd
met het algemeen belang. Ook kan dit voorwerp onder voornoemde omstandigheden dienen tot het
voorbereiden dan wel begaan van soortgelijke misdrijven.

De rechtbank stelt verder vast dat het onder 2 en 9 bewezenverklaarde met behulp van de onder
verdachte in beslag genomen iPhone 6 is begaan. Ook het ongecontroleerd bezit daarvan is naar het
oordeel van de rechtbank in strijd met de wet of met het algemeen belang, nu zich op die telefoon
onder andere afbeeldingen van bankpassen van getroffen rekeninghouders bevinden, alsmede
afbeeldingen van inlogpogingen en internetbankieren op de website van Rabobank, en dit voorwerp
onder voornoemde omstandigheden kan dienen tot het voorbereiden dan wel begaan van soortgelijke
misdrijven.

Vorderingen benadeelde partij van [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16]

De benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] hebben allebei tegen
verdachte een vordering ingediend tot betaling van € 2.300,-, vermeerderd met de wettelijke
rente over dit bedrag, wegens materiële schade die zij als gevolg van phishing fraude, in het
bijzonder het onder 1 en 2 tenlastegelegde, zouden hebben geleden. Uit de stukken blijkt dat met
van phishing afkomstige bankpassen en bijbehorende pincodes van de bankrekening op naam van
[rekeninghouder 15] een totaalbedrag van € 5.000,- is weggenomen en van de bankrekening op

7 Beslag

8 Vorderingen benadeelde partij en oplegging schadevergoedingsmaatregel
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naam van zijn echtgenote [rekeninghouder 16] een totaalbedrag van € 4.700,-. Blijkens de
afzonderlijk ingediende voegingsformulieren heeft Rabobank de door het echtpaar geleden schade
van € 9.700,- in zijn totaliteit beoordeeld en daarvan een deel van € 7.400,- vergoed. Daarbij
heeft de bank geen onderscheid gemaakt per benadeelde of per bankrekening. De door de
benadeelden gestelde schade bestaat in beide gevallen uit vergoeding van het weggenomen en
niet vergoede deel van € 2.300,-. Gelet op deze feiten en omstandigheden zal de rechtbank de
door de benadeelde partijen afzonderlijk ingediende voegingsformulieren als één gezamenlijk
ingediende vordering beschouwen en ook als zodanig beoordelen.

De rechtbank is van oordeel dat de door de benadeelden gestelde schade rechtstreeks voortvloeit
uit het onder 2 bewezenverklaarde. De bewezen verklaarde diefstal door middel van valse sleutels
en het kort daarop gevolgd misbruik van de van phishing afkomstige bankpas staan in zodanig
nauw verband met elkaar, dat de door verdachte gepleegde diefstal rechtstreeks de door de
benadeelde partijen geleden schade heeft veroorzaakt. De vordering zal daarom worden
toegewezen. Verdachte wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 2.300,-,
vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de dag der
algehele voldoening. Daarbij zal de rechtbank bepalen dat als door of namens (één van de)
medeverdachten dit bedrag geheel of gedeeltelijk is betaald, verdachte in zoverre van zijn
betalingsverplichting zal zijn bevrijd. Tevens wordt verdachte veroordeeld in de kosten die de
benadeelde partijen hebben gemaakt, tot op heden nihil, en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog moet maken.

De rechtbank ziet, gelet op wat zij hiervoor heeft overwogen, verder aanleiding om in het belang
van de benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] , als extra waarborg
voor betaling, aan verdachte de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in artikel 36f Sr op te
leggen.

Vordering benadeelde partij van [rekeninghouder 17]

Aangever [betrokkene rekeninghouder 17] heeft namens de benadeelde partij [rekeninghouder
17] tegen verdachte een vordering ingediend tot betaling van € 6.073,-, vermeerderd met de
wettelijke rente over dit bedrag, wegens materiële schade die de benadeelde partij als gevolg van
phishing fraude, in het bijzonder het onder 4, 5 en 6 tenlastegelegde, zou hebben geleden.

De rechtbank stelt voorop dat een benadeelde partij in het strafproces vergoeding kan vorderen
van de schade die zij door een strafbaar feit heeft geleden, als voldoende verband bestaat tussen
het bewezen verklaarde handelen van een verdachte en de schade om te kunnen aannemen dat
de benadeelde partij door dit handelen rechtstreekse schade heeft geleden. Naar het oordeel van
de rechtbank is daarvan in deze zaak echter geen sprake. Verdachte wordt allereerst
vrijgesproken van de onder 4, 5 en 6 ten laste gelegde betrokkenheid bij de jegens de
benadeelde partij gepleegde fraude. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat de gestelde
schade niet rechtstreeks voortvloeit uit de overige bewezen verklaarde feiten. De bewezen
deelname aan een criminele organisatie is onvoldoende om aan te nemen dat de benadeelde
partij door dit handelen van verdachte rechtstreekse schade heeft geleden. Daarvoor staat deze
bewezenverklaring te ver af van de schade veroorzakende feiten. De benadeelde partij kan
daarom niet in de vordering worden ontvangen. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat de
benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering.

Bij vonnis van 15 juni 2015 in de zaak met parketnummer 13/032439-13 heeft de politierechter te
Amsterdam verdachte wegens witwassen veroordeeld tot onder andere een voorwaardelijke

9 Vordering tot tenuitvoerlegging
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gevangenisstraf voor de duur van 20 dagen. De proeftijd bij die voorwaardelijke straf is op één jaar
bepaald onder de algemene voorwaarde dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit. De mededeling van de voorwaardelijke veroordeling, als
bedoeld in artikel 366a van het Wetboek van Strafvordering, is op 3 juli 2015 aan de verdachte
toegezonden.

De bij genoemd vonnis vastgestelde proeftijd is ingegaan op 30 juni 2015 en was nog niet geëindigd
ten tijde van het indienen van de vordering van de officier van justitie. De rechtbank heeft bij het
onderzoek ter terechtzitting bevonden dat zij bevoegd is over de vordering te oordelen, die ertoe
strekt dat de voorwaardelijk opgelegde straf alsnog ten uitvoer zal worden gelegd, en dat de officier
van justitie daarin ontvankelijk is.

De rechtbank is van oordeel dat de vordering moet worden toegewezen, omdat uit de inhoud van dit
vonnis blijkt dat verdachte de algemene voorwaarde niet heeft nageleefd dat hij zich voor het einde
van de proeftijd niet schuldig zou maken aan een nieuw strafbaar feit. In de persoonlijke
omstandigheden van verdachte en het tijdsverloop ziet de rechtbank reden om te bepalen dat de
voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf, conform de LOVS-oriëntatiepunten, zal worden omgezet in
een taakstraf voor de duur van 85 uren.

De wetsartikelen die van toepassing zijn, zijn de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36b, 36c, 36d, 36f,
47, 57, 63, 138ab, 139d, 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 4, 5, 6 en 7 is ten laste gelegd en spreekt hem
daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 2, 3, 8 en 9 tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor
onder 3.5. weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 2, 3, 8 en 9 meer of anders is ten laste gelegd dan
hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het onder 2, 3, 8 en 9 bewezenverklaarde de hierboven onder 4. vermelde strafbare
feiten oplevert.

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften

11 Beslissing
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Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 218 (tweehonderdachttien)
dagen, met bevel dat van deze straf een gedeelte van 180 (honderdtachtig) dagen niet ten uitvoer
zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat verdachte voor het
einde van de op 2 (twee) jaren bepaalde proeftijd zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige
hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de
opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere
straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte tevens tot het verrichten van 240 (tweehonderdveertig) uren taakstraf, die
bestaat uit het verrichten van onbetaalde arbeid, bij het niet of niet naar behoren daarvan verrichten
te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Verklaart onttrokken aan het verkeer de in beslag genomen iPhone 4 (goednummer 726468), Dell
laptop (goednummer 726476) en iPhone 6 (goednummer 569160).

Wijst toe de vordering tot vergoeding van de door de benadeelde partijen [rekeninghouder 15] en
[rekeninghouder 16] geleden schade tot een bedrag van € 2.300,- (drieëntwintighonderd euro),
bestaande uit vergoeding voor materiële schade, en veroordeelt verdachte tot betaling van dit
bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de
dag der algehele voldoening, aan de benadeelde partij, tegen behoorlijk bewijs van kwijting.

Veroordeelt verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden
begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken.

Bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens (één van
de) medeverdachten aan de benadeelde partijen is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting
zal zijn bevrijd.

Legt verdachte als schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de benadeelde partijen
[rekeninghouder 15] en [rekeninghouder 16] de verplichting op tot betaling aan de Staat van een
bedrag van € 2.300,- (drieëntwintighonderd euro), vermeerderd met de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf 25 september 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, bij gebreke van betaling of
verhaal te vervangen door 33 (drieëndertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing
van deze vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Bepaalt dat voor zover voornoemd bedrag of een gedeelte daarvan reeds door of namens (één van
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de) medeverdachten aan de Staat is betaald, verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn bevrijd.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partijen in mindering strekken op de verplichting tot
betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot
betaling aan de benadeelde partijen.

Verklaart de benadeelde partij [rekeninghouder 17] niet-ontvankelijk in de vordering.

Wijst toe de vordering van de officier van justitie tot tenuitvoerlegging in de zaak met parketnummer
13/032439-13, met dien verstande dat in plaats van de tenuitvoerlegging van de niet ten uitvoer
gelegde gevangenisstraf, opgelegd bij vonnis van de politierechter te Amsterdam van 15 juni 2015,
wordt opgelegd een taakstraf voor de duur van 85 (vijfentachtig) uren, bestaande uit het
verrichten van onbetaalde arbeid, subsidiair 20 (twintig) dagen hechtenis.

Heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. H.H.E. Boomgaart, voorzitter,

mr. N. Boots en mr. H.D. Overbeek, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier, mr. P.H. Boersma,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 februari 2019.
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 22-02-2019

Datum publicatie 18-03-2019

Zaaknummer RK 18/6450

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Beschikking 

Inhoudsindicatie
bezwaarschrift ex art 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden gegrond

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

beschikking

Afdeling Publiekrecht

Teams Strafrecht

Parketnummer: 13/061961-18

RK: 18/6450

Beschikking op het bezwaarschrift ex artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna:
de Wet) van:

geboren op [geboortedatum] 2002 te [geboorteplaats],

woonplaats kiezend op het adres van zijn raadsman,

mr. M. van Viegen, [adres], [plaats],

veroordeelde.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1837

RECHTBANK AMSTERDAM

[veroordeelde],
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Het bezwaarschrift is op 24 september 2018 ter griffie van deze rechtbank ontvangen.

De rechtbank heeft op 22 februari 2019 de gemachtigd raadsman en de officier van justitie, mr. A.C.
Maan, in besloten raadkamer gehoord.

Veroordeelde en zijn ouders zijn, hoewel daartoe rechtsgeldig opgeroepen, niet in raadkamer
verschenen.

Het bezwaarschrift is gericht tegen het bepalen van het DNA-profiel van veroordeelde en de opname
daarvan in de DNA-databank.

De raadsman van veroordeelde heeft kort samengevat het volgende aangevoerd. Veroordeelde is
onterecht veroordeeld en heeft daarom hoger beroep ingesteld. Hij heeft bezwaar tegen opname van
zijn DNA in de databank omdat hij minderjarig is. Er is sprake van strijd met art. 8 EVRM.

In raadkamer heeft de raadsman gewezen op het wetsvoorstel om bij minderjarigen die zijn
veroordeeld tot een taakstraf van 40 uren, het bevel tot afname van DNA-materiaal achterwege te
laten.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat het bezwaarschrift gegrond dient te worden
verklaard nu het gaat om een veroordeling tot een geringe taakstraf.

Uit de stukken van het dossier en het verhandelde in raadkamer is het volgende gebleken.

Bij bevel van 26 juli 2018 heeft de officier van justitie bepaald dat van veroordeelde celmateriaal zal
worden afgenomen ter bepaling en verwerking van zijn DNA-profiel.

Op 12 september 2018 is het celmateriaal van veroordeelde afgenomen.

Het procesverloop

Inhoud van het verzoekschrift

Standpunt van het Openbaar Ministerie

De beoordeling
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Het bezwaarschrift is op 24 september 2018 ter griffie van deze rechtbank ingediend, derhalve binnen
de in artikel 7 van de Wet genoemde termijn van veertien dagen. Veroordeelde kan in zoverre worden
ontvangen in haar bezwaar.

Als grondslag van het bevel heeft gediend het vonnis van 9 juli 2018 van de kinderrechter in deze
rechtbank, waarbij veroordeelde ter zake van diefstal (artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht
(Sr)) is veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur.

De Wet heeft als uitgangspunt dat bij iedere veroordeelde als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet
celmateriaal wordt afgenomen. Artikel 2 lid 1 van de Wet heeft betrekking op misdrijven als bedoeld in
artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering (Sv).

De rechtbank stelt vast dat artikel 310 Sr, waarvoor veroordeelde tot een taakstraf is veroordeeld, valt
onder de categorie misdrijven als bedoeld in artikel 67 lid 1 Sv.

Aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 1, onder c van de Wet is derhalve
voldaan.

De Hoge Raad heeft in zijn arresten van 13 mei 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC8231 en
ECLI:NL:HR:2008:BC8234) voorop gesteld dat tekst, doel en strekking van de Wet blijkens de
wetsgeschiedenis als uitgangspunt hebben dat bij iedere veroordeelde als bedoeld in artikel 2 lid 1
van de Wet, celmateriaal wordt afgenomen. De officier van justitie is verplicht een daartoe strekkend
bevel te geven, tenzij zich een van de in het eerste lid genoemde uitzonderingen voordoet.

Aan de uitzonderingen genoemd in artikel 2 lid 1, aanhef en onder b van de Wet geeft de Hoge Raad
een beperkte uitleg. De officier van justitie beveelt de afname ‘tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat
het bepalen en verwerken van het DNA-profiel, gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere
omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, niet van betekenis zal kunnen zijn voor de
voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde’.

De Hoge Raad overweegt dat de maatstaf ‘aard van het misdrijf’ blijkens de wetsgeschiedenis ziet op
misdrijven waarbij DNA-onderzoek geen bijdrage kan leveren aan de opsporing. De maatstaf
‘bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd’ hangt volgens de Hoge Raad samen
met de persoon van de veroordeelde. Het gaat dan om de situatie dat een DNA-onderzoek, ondanks
een veroordeling wegens misdrijf, in de gegeven omstandigheden niet kan worden gerechtvaardigd.

Andere dan bovengenoemde maatstaven doen volgens de Hoge Raad afbreuk aan het door de
wetgever beoogde systeem van ruime afname van DNA-materiaal, waarin slechts plaats is voor de
twee bovengenoemde beperkt uit te leggen uitzonderingen. Voor een verdere belangenafweging is in
het systeem van de Wet geen plaats. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en
minderjarigen, zodat geen ruimte is voor een generieke uitzondering voor minderjarigen. Zodanige
generieke uitzondering kan ook niet aan het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind
worden ontleend, aldus de Hoge Raad.
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De rechtbank zal bij de beoordeling van de zaak van veroordeelde uitgaan van het hierboven
geschetste toetsingskader. Daarbij overweegt de rechtbank ten aanzien van de uitzonderingsgrond
‘bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd’ dat de leeftijd van veroordeelde
mogelijk een rol kan spelen. Of en in welke mate dat het geval is, hangt af van de omstandigheden
van het concrete geval.

Inmiddels is heeft het VN Mensenrechtencomité in twee zaken tegen Nederland geoordeeld dat het
recht op privacy, zoals vastgelegd in artikel 17 IVBPR, is geschonden in zaken van minderjarigen
waarin een bevel tot afname van het DNA was gegeven en geoordeeld dat deze maatregel
disproportioneel is. Dit heeft tot gewijzigd inzicht bij de minister van Veiligheid en Justitie geleid. Hij
heeft aangekondigd de Wet DNA afname bij veroordeelden te willen wijzigen in die zin dat aan
minderjarigen pas een bevel tot afname van het DNA dient te worden gegeven bij een werkstraf van
40 uur of meer.

Nu aan veroordeelde een beduidend lagere werkstraf dan genoemde 40 uur is opgelegd, oordeelt de
rechtbank dat de maatregel disproportioneel is en zal het bezwaar gegrond verklaard worden.

De rechtbank komt tot de volgende beslissing.

De rechtbank verklaart het bezwaarschrift gegrond en beveelt de officier van justitie ervoor zorg te
dragen dat het celmateriaal van veroordeelde terstond zal worden vernietigd.

Deze beslissing is gegeven door

mr. M.E. Leijten, rechter,

in tegenwoordigheid van G. Jenuwein, griffier,

en op 22 februari 2019 in het openbaar uitgesproken.

Beslissing
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 29-04-2019

Datum publicatie 09-05-2019

Zaaknummer 19/002340

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Rekestprocedure

Inhoudsindicatie
Verzoek art. 7 Wet DNA. Geen uitzondering ingevolge art. 2 Wet DNA
aangenomen voor minderjarige. Geen anticipatie op nog niet ingediend
wetsvoorstel minderjarigen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Alkmaar

Enkelvoudige raadkamer

Registratienummer:19/002340

Parketnummer: 15/100097-18

Uitspraakdatum: 29 april 2019

Beschikking (art. 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden)

Op 15 maart 2019 is op de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, ingekomen een
door mr. J.H.F. Overkleeft ingediend bezwaarschrift van

[B] , veroordeelde,

[geboortedatum],

ECLI:NL:RBNHO:2019:3932

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

1 Ontstaan en loop van de procedure
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

wonende te [plaats].

Het bezwaarschrift is gericht tegen het nader bepalen en verwerken van het DNA-profiel van
veroordeelde.

Op 15 april 2019 is dit bezwaarschrift in raadkamer behandeld.

Veroordeelde is in persoon verschenen, bijgestaan door mr. J.H.F. Overkleeft, voornoemd.

Tevens was aanwezig de officier van justitie mr. M. Baltus.

De raadsman heeft gewezen op een tweetal brieven van de minister van Justitie en Veiligheid van
3 april 2018 en 9 januari 2019 aan de Tweede Kamer. De minister is onder meer voornemens de
regeling voor verplichte afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek te wijzigen in die zin dat niet
langer celmateriaal wordt afgenomen bij minderjarigen die zijn veroordeeld tot een taakstraf tot
40 uur. Omdat de opgelegde werkstraf in dit geval lager is dan 40 uur maakt veroordeelde
bezwaar tegen opname van zijn celmateriaal in de DNA-databank. De kinderrechter heeft een
taakstraf van 39 uur opgelegd, na een verzoek daartoe van de raadsman in verband met de
aangekondigde wetswijziging.

Het verzoek om vergoeding van de kosten van het maken van onderhavige bezwaar (bestaande
uit de door de Raad voor de Rechtsbijstand gevorderde eigen bijdrage van veroordeelde) heeft de
raadsman in raadkamer ingetrokken.

De officier van justitie heeft zich in raadkamer op het standpunt gesteld dat de uitzonderingen in
de Wet niet van toepassing zijn op veroordeelde. Er liggen twee uitspraken van het VN
mensenrechtencomité tegen Nederland, maar daar is nog geen uitvoering aan gegeven. Het
bezwaar dient ongegrond te worden verklaard.

Veroordeelde is bij vonnis van 20 december 2018 van de kinderrechter in deze rechtbank, ter
zake (medeplegen van) mishandeling (artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)) onder meer
veroordeeld tot werkstraf van 39 uur subsidiair 19 dagen jeugddetentie.

Op grond van deze veroordeling heeft de officier van justitie bij bevel van 18 januari 2019 bepaald
dat van veroordeelde celmateriaal zal worden afgenomen ter bepaling en verwerking van zijn
DNA-profiel.

Veroordeelde heeft op 5 maart 2019 door afname van wangslijmvlies celmateriaal afgestaan ten
behoeve van DNA-onderzoek.

Het bezwaarschrift dat veroordeelde heeft ingediend tegen het bepalen en verwerken van zijn
DNA-profiel is tijdig ingediend. De grond van het bezwaar ligt in de minderjarigheid van
veroordeelde.

In op 13 mei 2008 gewezen arresten stelt de Hoge Raad voorop dat tekst, alsmede doel en
strekking van de Wet als uitgangspunt hebben dat bij iedere veroordeelde als bedoeld in artikel 2,

2 Standpunten

3 Beoordeling
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3.4.

3.5.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.

eerste lid, van de Wet celmateriaal wordt afgenomen. De officier van justitie is verplicht een
daartoe strekkend bevel te geven, tenzij zich één van de in het eerste lid genoemde - en beperkt
uit te leggen - uitzonderingen voordoet.

Voor een generieke uitzondering voor minderjarigen bestaat geen ruimte. Zodanige generieke
uitzondering kan ook niet aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden
ontleend (HR 13 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8234, NJ 2008, 628).

De vraag blijft echter of er in een specifiek geval voor een veroordeelde een uitzondering op de
wettelijke regel moet worden gemaakt. De mogelijkheid van zo’n uitzondering is door de wetgever
onder ogen gezien. Op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Wet, kan een uitzondering
worden gemaakt indien redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-
profiel van veroordeelde, gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden
waaronder het misdrijf is gepleegd, niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming,
opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.

De aard van het ten laste van veroordeelde bewezen verklaarde misdrijf (medeplegen van
mishandeling) levert geen uitzonderingsgrond op.

De rechtbank dient daarom in dit geval te beoordelen of in de bijzondere omstandigheden
waaronder het misdrijf is gepleegd, grond kan worden gevonden om te concluderen dat DNA-
onderzoek niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en
berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.

De leeftijd van veroordeelde ten tijde van het plegen van het delict was 17 jaar. Hoewel de
Hoge Raad heeft beslist dat geen ruimte bestaat voor een generieke uitzondering voor
minderjarigen, is de minderjarigheid wel een bijzondere omstandigheid, waaronder het
misdrijf is gepleegd.

Bij veroordeelde is geen recidivegevaar vastgesteld. Volgens de memorie van toelichting op
artikel 2 van de Wet is echter niet vereist dat concreet recidivegevaar wordt vastgesteld, ook
niet bij minderjarigen. Dat is logisch, omdat de Wet mede tot doel heeft de voorkoming van
nieuwe strafbare feiten.

Op 18 juli 2017 heeft de VN-mensenrechtencommissie twee uitspraken gedaan in zaken,
waarin minderjarigen bezwaar hadden gemaakt tegen de opslag en verwerking van hun DNA
na een veroordeling. In de zaak N.K. tegen Nederland (CCPR nr. 2382/2014) waren de
bezwaren waren door de rechtbank Utrecht verworpen en het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens verklaarde bezwaarmaker in zijn beroep op dat hof niet-ontvankelijk.

De VN-commissie oordeelde onder meer dat het hier gaat om een Wet in formele zin, die een
legitiem doel dient. De commissie oordeelde daarnaast dat de toepassing van de Wet
redelijk moet zijn, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval:
“Even with the regard to interferences that conform to the Covenant, relevant legislation must
specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted. A
decision to make use of such authorized interferences must be made only by the authority
designated under the law, and on a case-by-case basis.” (par. 10.15)

In het desbetreffende geval van een 15-jarige jongen kwam de commissie tot het volgende
oordeel:

“Accordingly, the Committee finds that, although lawful, the interference in the author’s privacy
was not proportionate to the legitimate aim of prevention and investigation of serious crimes.
Therefore, the Committee concludes that such interference was arbitrary, in violation of article 17
of the Covenant.” (par. 10.11).

(artikel 17 lid 1 IVRK bepaalt dat niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of
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3.7.

3.8.

3.9.

onwettige inmenging in zijn privé leven (…)).

Volgens de uitspraak van de VN-commissie diende de Staat binnen een half jaar mee te
delen welke maatregelen zouden worden genomen.

Bij brief van 3 april 2018 deelde Minister van Justitie en Veiligheid aan de tweede kamer mee:
“De overwegingen van het VN-comité kunnen niet tot deze individuele zaken worden beperkt, maar
stellen de proportionaliteit van de onderliggende regelgeving aan de orde.

Dit tezamen met de praktijk die zich bij diverse rechtbanken heeft ontwikkeld, geeft mij aanleiding de
regeling over verplichte DNA-afname van veroordeelden wat betreft minderjarigen opnieuw tegen het
licht te houden.” (TK, 31415, nr. 20)

De Minister heeft op grond hiervan het voornemen geuit om de Wet op twee punten te wijzigen.
Voor minderjarigen zal worden bepaald dat niet langer celmateriaal wordt afgenomen, indien de
opgelegde taakstraf minder is dan 40 uur. Daarnaast wordt de bewaartermijn van DNA-profielen
van minderjarigen gehalveerd.

Dit voornemen is herhaald in een brief van 10 januari 2019 van de minister (TK, 31415, nr. 22).

In dit geval gaat het om een veroordeling van een 17-jarige wegens mishandeling. Ook als
maatwerk wordt verlangd, is de rechtbank van oordeel dat voor deze veroordeelde geen
uitzondering behoeft te worden gemaakt. Veroordeelde heeft een beroep gedaan op de onder 3.7
geciteerde brief. De rechtbank stelt vast dat het daar nog slechts een voornemen van de Minister
betreft dat nog niet eens in een wetsvoorstel is vastgelegd. Het is geenszins denkbeeldig dat de
uiteindelijk vastgestelde regeling anders komt te luiden. Gegeven de huidige jurisprudentie van de
Hoge Raad, waarin wordt bepaald dat de uitzonderingen in de Wet beperkt moeten worden
uitgelegd, is de rechtbank van oordeel dat niet geanticipeerd mag worden op mogelijk komende
wetgeving.

Gelet op het voorgaande verwerpt de rechtbank het beroep van veroordeelde op de uitzondering
van de Wet. Daarom zal als volgt worden beslist.

De rechtbank verklaart het bezwaarschrift ongegrond.

Deze beschikking is gegeven door:

mr. L.J. Saarloos, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. A. de Graag, griffier,

en uitgesproken op 29 april 2019.

4 Beslissing

5 Samenstelling enkelvoudige kamer en uitspraakdatum
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Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 01-07-2019

Datum publicatie 01-07-2019

Zaaknummer 19-004613 parketnummer 15/250311-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste en enige aanleg
Raadkamer
Rekestprocedure
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Bezwaar gegrond verklaard op grond
van leeftijd (14 jaar) en andere omstandigheden van het geval. O.a. verwijzing naar
uitspraak VN-mensenrechtencommissie.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf

Locatie Alkmaar

Enkelvoudige raadkamer

Registratienummer: 19-004613

Parketnummer: 15/250311-18

Uitspraakdatum: 1 juli 2019

Beschikking (art. 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden)

Op 21 mei 2019 is op de griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, ingekomen een door
mr. B. van Elst ingediend bezwaarschrift van

[VEROORDEELDE] ,

[geboortedatum],

[woonplaats] ,

ECLI:NL:RBNHO:2019:5494

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

1 Ontstaan en loop van de procedure
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3.1.

3.2.

3.3.

domicilie kiezende te (3511 GM) Utrecht, Catharijnesingel 70, ten kantore van

mr. B. van Elst, advocaat,

Het bezwaarschrift is gericht tegen het nader bepalen en verwerken van het DNA-profiel van
veroordeelde, ten behoeve waarvan op bevel van de officier van justitie te Haarlem van 19 maart
2019 op 7 mei 2019 bij veroordeelde celmateriaal is afgenomen.

Op 17 juni 2019 is dit bezwaarschrift in raadkamer behandeld.

Voor veroordeelde is verschenen mr. B. van Elst, voornoemd.

Tevens was aanwezig de officier van justitie mr. M.G.T. Kramer.

Het standpunt van veroordeelde komt er - zakelijk weergegeven - op neer dat het bepalen en
verwerken van het DNA-profiel, gelet op de aard van het misdrijf, van geen betekenis kunnen zijn voor
de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten.

Voorts is er geen gevaar voor herhaling. Veroordeelde heeft naar aanleiding van het strafbare feit
vrijwillig meegewerkt aan een hulpverleningstraject.

Bij de beoordeling moet worden meegenomen dat in jeugdstrafzaken de strafmodaliteit vaak verschilt
van die in het volwassenenstrafrecht. Bij minderjarigen zal gekozen worden voor een taakstraf in
plaats van een geldboete. Het is aannemelijk dat bij een gelijkwaardige zaak (vernieling) bij een
volwassene (first offender) een geldboete als uitgangspunt zou hebben gegolden. Veroordeelde heeft
een voorwaardelijke taakstraf van 30 uren opgelegd gekregen in verband met zijn minderjarigheid,
het beoogde pedagogische effect en zijn draagkracht.

Het standpunt van de officier van justitie luidt, zakelijk weergegeven, dat het bezwaarschrift
ongegrond dient te worden verklaard. De kinderrechter had er voor kunnen kiezen veroordeelde een
voorwaardelijke geldboete op te leggen, maar heeft toch een voorwaardelijke taakstraf opgelegd.
Voorts acht de officier van justitie geen sprake van één van de in de Wet genoemde
uitzonderingsgevallen.

Het bevel van de officier van justitie tot afname van DNA materiaal van 19 maart 2019 is gegrond
op artikel 2, eerste lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna: de Wet), waarbij als
grondslag heeft gediend de veroordeling van veroordeelde voornoemd op 28 februari 2019 door
de kinderrechter in deze rechtbank ter zake van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht.

Veroordeelde heeft op 7 mei 2019 middels afname van wangslijmvlies celmateriaal afgestaan ten
behoeve van DNA-onderzoek. Het bezwaarschrift dat veroordeelde heeft ingediend tegen het
bepalen en verwerken van haar DNA-profiel is tijdig ingediend.

In op 13 mei 2008 gewezen arresten stelt de Hoge Raad voorop dat tekst, alsmede doel en
strekking van de Wet als uitgangspunt hebben dat bij iedere veroordeelde als bedoeld in artikel 2,

2 Standpunten

3 Beoordeling
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3.4.

3.5.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.

3.7.

eerste lid, van de Wet celmateriaal wordt afgenomen. De officier van justitie is verplicht een
daartoe strekkend bevel te geven, tenzij zich één van de in het eerste lid genoemde - en beperkt
uit te leggen - uitzonderingen voordoet.

Voor een generieke uitzondering voor minderjarigen bestaat geen ruimte. Zodanige generieke
uitzondering kan ook niet aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden
ontleend (HR 13 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC8234, NJ 2008, 628).

De vraag blijft echter of er in een specifiek geval voor een veroordeelde een uitzondering op de
wettelijke regel moet worden gemaakt. De mogelijkheid van zo’n uitzondering is door de wetgever
onder ogen gezien. Op grond van artikel 2, eerste lid onder b, van de Wet, kan een uitzondering
worden gemaakt indien redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-
profiel van veroordeelde, gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden
waaronder het misdrijf is gepleegd, niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming,
opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.

De aard van het ten laste van veroordeelde bewezen verklaarde misdrijf levert geen
uitzonderingsgrond op. Veroordeelde heeft een urinoir vernield door er een rookbom in te gooien,
waarna de urinoir in brand is gevlogen.

De rechtbank dient daarom in dit geval te beoordelen of in de bijzondere omstandigheden
waaronder het misdrijf is gepleegd, grond kan worden gevonden om te concluderen dat DNA-
onderzoek niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en
berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.

De leeftijd van veroordeelde ten tijde van het plegen van het delict was 14 jaar. De Hoge
Raad heeft weliswaar beslist dat geen ruimte bestaat voor een generieke uitzondering voor
minderjarigen, maar de mate van minderjarigheid vormt wel een bijzondere omstandigheid,
waaronder het misdrijf is gepleegd.

Hoewel vernieling een serieus misdrijf is, gaat het hier om een vernieling van een urinoir,
waarvoor de kinderrechter een taakstraf van 30 uur geheel voorwaardelijk heeft opgelegd.

Bij veroordeelde is geen recidivegevaar vastgesteld.

Behalve het onderhavige feit staan geen andere strafbare feiten vermeld op het uittreksel
justitiële documentatie van veroordeelde.

Veroordeelde is sinds het plegen van het bewezen verklaarde strafbare feit niet meer met
justitie of politie in aanraking gekomen.

Op 18 juli 2017 heeft de VN-mensenrechtencommissie twee uitspraken gedaan in zaken,
waarin minderjarigen bezwaar hadden gemaakt tegen de opslag en verwerking van hun DNA
na een veroordeling. In de zaak N.K. tegen Nederland (CCPR nr. 2382/2014) ging het om een
15-jarige veroordeelde jongen. In het desbetreffende geval kwam de commissie tot het
volgende oordeel:

“Accordingly, the Committee finds that, although lawful, the interference in the author’s privacy
was not proportionate to the legitimate aim of prevention and investigation of serious crimes.
Therefore, the Committee concludes that such interference was arbitrary, in violation of article 17
of the Covenant.” (par. 10.11).

Gelet op de hiervoor onder 3.6.1 tot en met 3.6.6 vermelde bijzondere omstandigheden van het
geval is de rechtbank van oordeel dat in dit geval een uitzondering moet worden aanvaard op het
uitgangspunt dat van iedere veroordeelde DNA wordt opgeslagen.
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3.8. Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

De rechtbank:

verklaart het bezwaarschrift gegrond;

beveelt de officier van justitie ervoor zorg te dragen dat het celmateriaal van veroordeelde terstond
zal worden vernietigd.

Deze beschikking is gegeven door:

mr. L.J. Saarloos, rechter,

in tegenwoordigheid van mr. M. van Randeraat, griffier,

en uitgesproken op 1 juli 2019.

4
4. Beslissing

5 Samenstelling enkelvoudige kamer en uitspraakdatum
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Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Datum uitspraak 24-01-2019

Datum publicatie 08-02-2019

Zaaknummer AVNR 001218-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Raadkamer
Beschikking 

Inhoudsindicatie
Naar het hof ambtshalve bekend is dienen jeugdigen met een verstandelijke
beperking zo min mogelijk te worden blootgesteld aan een omgeving waar een
negatieve invloed van uit gaat op het gedrag van de jeugdige die bovendien
gemakkelijk te beïnvloeden is. Een langdurige blootstelling aan een omgeving met
veel en constante negatieve invloed is niet bevorderlijk voor het tegengaan van
recidive. Het onttrekken aan die omgeving is ook voor de samenleving een belang
waarvan de betekenis niet mag worden onderschat. Het is ook van groot belang
voor de verdachte zelf . Om die reden is het hof van oordeel dat er in de
onderhavige zaak sprake is van een bijzonder gewichtige de persoon van de
verdachte betreffende omstandigheid die op zichzelf schorsing van de voorlopige
hechtenis rechtvaardigt

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NBSTRAF 2019/133 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Bijzondere zaak, nummer: [nummer]

Parketnummer 1e aanleg: [nummer]

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft gezien de akte van de griffier van de [rechtbank] van [datum]
, waarbij namens:

[naam verdachte]

geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats]

ECLI:NL:GHSHE:2019:449

GERECHTSHOF ’s-HERTOGENBOSCH
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wonende te [adres]

thans verblijvende in [detentieplaats]

hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de [rechtbank] van [datum] bij welke beschikking
de eerste verlenging van de gevangenhouding van [naam verdachte] werd bevolen.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep.

Het hof heeft gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman.

Het hof heeft kennis genomen van de akte rechtsmiddel waarbij namens verdachte tijdig beroep is
aangetekend tegen het bevel tot verlenging van de gevangenhouding voor de duur van 90 dagen.

Het hof heeft kennis genomen van het dossier.

Uit het dossier blijkt dat verdachte wordt verweten, kort gezegd, diefstal met geweld in vereniging.

Verdachte bekent zich hieraan schuldig te hebben gemaakt. Deze bekentenis wordt overigens door
het dossier voldoende gesteund. Er zijn derhalve naar het oordeel van het hof voldoende ernstige
bezwaren jegens verdachte ter zake hetgeen hem wordt verweten.

Het betreft een strafbaar feit waar naar de wettelijke omschrijving 12 jaar of meer gevangenisstraf op
staat en waardoor de rechtsorde ernstig is geschokt. Voorts stemt het hof in met het gevaar voor
herhaling. Verdachte is eenvoudig beïnvloedbaar en zonder intensieve begeleiding en toezicht moet er
ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte zich schuldig zal maken aan een misdrijf als
bedoeld in artikel 67a, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Het hof wijst af het beroep.

Namens verdachte is verzocht de voorlopige hechtenis te schorsen.

Het hof overweegt als volgt.

De verdachte heeft in beginsel het recht zijn berechting in vrijheid af te wachten. Dat kan anders zijn
wanneer, zoals in de onderhavige zaak, er sprake is van een verwijt van een strafbaar feit waar naar
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de wettelijke omschrijving 12 jaar of meer gevangenisstraf op staat en waardoor de rechtsorde
ernstig is geschokt. In een dergelijk geval is er in beginsel slechts ruimte voor schorsing wanneer er
sprake is van bijzondere zwaarwichtige, de persoon van de verdachte betreffende omstandigheden
waardoor het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis dient te
wijken voor het belang dat de samenleving heeft bij voortzetting van de voorlopige hechtenis. Dat
belang van de samenleving is erin gelegen dat het voor die samenleving niet te begrijpen zou zijn dat
een persoon die zich zeer waarschijnlijk schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk strafbaar feit, zijn
berechting in vrijheid zou mogen afwachten. In de onderhavige zaak betreft het een verdachte van
jonge leeftijd, 19 jaar ten tijde van het plegen van het feit dat hem verweten wordt, welk feit hij
bekent. Bovendien betreft het een verdachte met een verstandelijke beperking die beïnvloedbaar is
en waarop volgens het advies van de reclassering het jeugdstrafrecht van toepassing zou moeten
zijn. Naar het hof ambtshalve bekend is dienen jeugdigen met een verstandelijke beperking zo min
mogelijk te worden blootgesteld aan een omgeving waar een negatieve invloed van uit gaat op het
gedrag van de jeugdige die bovendien gemakkelijk te beïnvloeden is. Een langdurige blootstelling aan
een omgeving met veel en constante negatieve invloed is niet bevorderlijk voor het tegengaan van
recidive. Het onttrekken aan die omgeving is ook voor de samenleving een belang waarvan de
betekenis niet mag worden onderschat. Het is ook van groot belang voor de verdachte zelf . Om die
reden is het hof van oordeel dat er in de onderhavige zaak sprake is van een bijzonder gewichtige de
persoon van de verdachte betreffende omstandigheid die op zichzelf schorsing van de voorlopige
hechtenis rechtvaardigt.

In de onderhavige zaak is echter ook sprake van gevaar voor herhaling. De reclassering heeft met
verdachte en het gezin waarin verdachte verblijft goede ervaringen als het gaat om de opvang en
begeleiding. De kans op onttrekken aan voorwaarden wordt door de reclassering ingeschat als laag.
verdachte kan bij zijn vader aan de slag teneinde te voorzien in een dagbesteding. De reclassering
heeft schriftelijk d.d. [datum] jl. geadviseerd de voorlopige hechtenis van verdachte te schorsen. Gelet
hierop is het hof van oordeel dat na te melden voorwaarden te verbinden aan de schorsing van de
voorlopige hechtenis, voldoende kunnen bijdragen aan het terugbrengen van het gevaar voor
herhaling tot op een voor de samenleving aanvaardbaar niveau.

Op grond van dit alles zal het hof de voorlopige hechtenis schorsen met ingang van [datum] tot aan
de dag van de einduitspraak in deze zaak in eerste aanleg onder na te melden voorwaarden:

Wijst af het hoger beroep.

Bevestigt de beschikking waarvan beroep.

Wijst toe het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP:
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Beveelt dat de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden geschorst met ingang van [datum] tot
aan de dag van de einduitspraak in deze zaak in eerste aanleg.

Stelt aan verdachte als voorwaarden aan de schorsing:

1.  dat verdachte, indien de opheffing van de schorsing mocht worden bevolen, zich aan de
tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis niet zal onttrekken;

2.  dat verdachte, ingeval hij wegens het feit waarvoor voorlopige hechtenis is bevolen, tot andere
dan vervangende vrijheidsstraf zou worden veroordeeld, zich aan de tenuitvoerlegging daarvan
niet zal onttrekken;

3.  dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het
nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

4.  dat verdachte gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis geen strafbare feiten zal
plegen;

5.  dat verdachte gehoor zal geven aan alle oproepingen van politie en justitie;
6.  dat verdachte zich onder toezicht zal stellen van de Jeugdreclassering en zich zal houden aan de

door die instelling te geven aanwijzingen;
7.  dat verdachte zich uiterlijk binnen 3 werkdagen na aanvang van de schorsing zal melden bij de

Jeugdreclassering, [adres jeugdreclassering] );
8.  dat verdachte zich gedurende de schorsing zal onthouden van elk contact met de [medeverdachte

1] en [medeverdachte 2] ;
9.  dat verdachte zich op de dag van de einduitspraak in eerste aanleg uiterlijk te 08.30 uur zal

melden bij de dienstdoende politieambtenaar in het gerechtsgebouw van de [rechtbank]

Aldus gedaan op 24 januari 2019

door mr. E.A.A.M. Pfeil, voorzitter, mr. F.J.M. Walstock en mr. G.P.M.F. Mols, raadsheren, in
tegenwoordigheid van mr. R.M. Gloudemans, griffier.

De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van verdachte.

's-Hertogenbosch, 24 januari 2019

Gezien d.d.

De directeur van [detentieplaats]
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vonnis van de meervoudige kamer van 15 februari 2019

in de strafzaak tegen de minderjarige

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats] , [adres]

raadsman mr. Govers, advocaat te Tilburg

De zaak is inhoudelijk behandeld met gesloten deuren op de zitting van 31 januari 2019, waarbij de
officier van justitie, mr. Kerkhofs, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering
(hierna Sv). Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat

1.

hij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 november 2016 tot en met 9 februari
2017 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, door geweld of
een andere feitelijkheid en/of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [slachtoffer ] heeft
gedwongen tot het ondergaan van handelingen, bestaande uit of mede bestaande uit het seksueel
binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer ] ,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal,

- zijn/hun penis in de vagina en/of anus en/of mond van die [slachtoffer ] geduwd/gebracht en/of

- zich door die [slachtoffer ] laten aftrekken

en bestaande dat geweld en/of die feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld en/of feitelijkheden
hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s)

- een numeriek en/of fysiek overwicht op die [slachtoffer ] heeft/hebben gehad en/of

- de deur van de woning van die [slachtoffer ] op slot heeft/hebben gedaan en/of

- een geestelijk overwicht op die [slachtoffer ] hebben gehad door die [slachtoffer ] te zeggen dat -
zakelijk weergegeven- het doen van aangifte geen zin had omdat de politie haar niet zou geloven
aangezien zij meerderjarig is en de verdachte en zijn mededader(s) minderjarig is/zijn en/of

- die [slachtoffer ] heeft gedreigd de door verdachte en/of zijn mededader(s) gemaakte
filmpje(s)/foto(’s), waarin/waarop te zien is dat [slachtoffer ] seksuele handelingen verricht met
verdachte en/of een van de mededader(s), te verspreiden danwel op internet te plaatsen en/of aan
[echtgenoot ] of (een) ander(en) te laten zien en/of

1 Onderzoek van de zaak

2 De tenlastelegging
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4.1

- op gebiedende toon tegen die [slachtoffer ] te zeggen dat ze -zakelijk weergegeven- verdachte
en/of zijn mededader(s) moest pijpen en/of

- onverhoeds de broek en/of onderbroek van die [slachtoffer ] naar beneden heeft/hebben getrokken
en/of

- de nek van die [slachtoffer ] heeft/hebben vastgepakt en/of

- het hoofd van die [slachtoffer ] richting de penis van verdachte en/of zijn mededader(s)
heeft/hebben geduwd

en/of aldus voor die [slachtoffer ] telkens een ongelijkwaardige en/of bedreigende situatie
heeft/hebben doen ontstaan waaraan of waardoor die [slachtoffer ] zich niet kon verzetten tegen
en/of kon onttrekken aan eerdergenoemde seksuele handelingen

art 242 Wetboek van Strafrecht

art 248 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 09 februari 2017 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning van [slachtoffer ]
gelegen aan de [adres 2] heeft weggenomen een horloge en/of trouwring en/of een tablet en/of
televisie, en/of een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan
[slachtoffer ] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s)

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht.

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van de officier van justitie

Feit 1

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de verklaringen van [slachtoffer ] kunnen
worden gebruikt voor het bewijs. Het ondervragingsrecht van de verdediging is voldoende
gewaarborgd. De verdediging heeft de opnames van de studioverhoren kunnen bekijken. In de
raadkamerprocedure is uitgebreid aandacht geweest voor de ondervraging van [slachtoffer ] ,

3 De voorvragen

4 De beoordeling van het bewijs
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4.2

waarbij de verklaring van psycholoog Wolters aan de orde is gekomen. Er is geen sprake van ‘sole
or decisive evidence’. Het onderzoek naar de smartphones is rechtmatig, ook gelet op de vaste
jurisprudentie naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2017,
ECLI:NL:HR:2017:584. Slechts in een beperkt aantal gevallen moet de rechter-commissaris
toestemming worden gevraagd. De Schutznorm is van toepassing op hetgeen in de telefoons van
medeverdachte [medeverdachte 1] en [persoon ] is aangetroffen. De officier van justitie acht
wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 15 november 2016 tot en met 9
februari 2017 samen met anderen meerdere malen [slachtoffer ] heeft verkracht, zoals ten laste is
gelegd. Zij baseert zich daarbij op de aangifte van mevrouw [gezinsbegeleider] (de ambulant
gezinsbegeleider van [slachtoffer ] ), het informatief gesprek zeden met de moeder van
[slachtoffer ] , de verklaringen van [slachtoffer ] , het proces-verbaal van bevindingen met
betrekking tot de melding van het [school] en de getuigenverklaring van [getuige 1] , de
verklaringen van verdachte en zijn medeverdachten, de aan het dossier toegevoegde beelden en
de processen-verbaal van bevindingen, waarin de beschrijving van deze beelden en de daarbij
horende geluiden is gegeven. Op basis hiervan staat voor de officier van justitie vast dat
verdachte en zijn mededaders meermalen seks hebben gehad met [slachtoffer ] en dat de in de
tenlastelegging omschreven handelingen niet vrijwillig door [slachtoffer ] zijn ondergaan.
[slachtoffer ] is gedwongen genoemde handelingen te ondergaan dan wel te verrichten door
geweld, onder andere het vastpakken in haar nek en het duwen van haar hoofd naar de penis,
door feitelijkheden, waaronder het zeggen dat zij toch niet zou worden geloofd door de politie en
het op slot doen van de woning, en door dreiging met feitelijkheden, zoals het mogelijk
verspreiden van beelden en het mogelijk vertellen dat [slachtoffer ] eerder een abortus had
ondergaan. [slachtoffer ] kon zich niet aan deze situatie onttrekken. Dit kwam enerzijds voort uit
haar beperking, waarvan in ieder geval een aantal verdachten op de hoogte was, en anderzijds
door het handelen van verdachten in gezamenlijkheid. Dat er verschillen zijn tussen hetgeen
[slachtoffer ] heeft verklaard tegenover de politie en hetgeen zij tegen [gezinsbegeleider] heeft
verteld, maakt de verklaring van [slachtoffer ] niet minder betrouwbaar. [slachtoffer ] heeft
verklaard dat zij niet alles tegen [gezinsbegeleider] heeft verteld. Bovendien wordt het verschil
tussen het aantal keer dat het een en ander zich heeft voorgedaan ondersteund door de
verklaring van [getuige 1] . [getuige 1] heeft verklaard van meerdere leerlingen te hebben
vernomen dat de jongens meerdere keren per week bij de vrouw langs gingen voor seks. Dat
[slachtoffer ] verschillend heeft verklaard, komt voort uit de bij haar aanwezige beperking en
schaamte voor hetgeen is gebeurd.

Feit 2

De officier van justitie acht eveneens wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met
een ander de onder 2 tenlastegelegde diefstal van onder andere een televisie en een horloge van
[slachtoffer ] heeft gepleegd. Zij baseert zich daarbij op de aangifte van de diefstal van
[slachtoffer ] , het proces-verbaal waarin de camerabeelden staan omschreven, het proces-verbaal
waarin het aantreffen van het horloge van [slachtoffer ] bij de insluitingsfouillering van verdachte
staat omschreven en de verklaring van de moeder van [slachtoffer ] . De officier van justitie acht
de aangifte van [slachtoffer ] voor wat betreft de diefstal van alle in de tenlastelegging genoemde
goederen geloofwaardig en gaat dan ook uit van de bewezenverklaring van de diefstal van al
deze goederen.

Het standpunt van de verdediging

Feit 1 
De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen.

De verdediging heeft een tweetal rechtmatigheidsverweren gevoerd. Ten eerste is volgens de
verdediging het ondervragingsrecht geschonden. De verdediging heeft [slachtoffer ] onvoldoen-de
adequaat en behoorlijk kunnen ondervragen, terwijl de verklaringen van [slachtoffer ] de enige
bewijsmiddelen zijn en er onvoldoende compenserende maatregelen zijn geboden. De
verklaringen van [slachtoffer ] dienen om die reden te worden uitgesloten van het bewijs. Er is
sprake van strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de
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4.3

fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en in het bijzonder van strijd met het derde lid, aanhef en
onder d, van dit artikel.

Ten tweede stelt de verdediging zich op het standpunt dat het onderzoek aan de in beslag
genomen smartphones onrechtmatig was. Volgens de verdediging is er sprake van een
onherstelbaar vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv ten aanzien van het onderzoek aan de
telefoons van de verdachten. De verdediging heeft ter onderbouwing gewezen op het arrest van
de Hoge Raad van 4 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:584). Het onderzoek in de mobiele telefoons
heeft ten onrechte plaatsgevonden op bevel van de officier van justitie; er had voor het onderzoek
toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd moeten worden. Er is sprake van schending
van het in artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op privacy. Dit geldt des temeer nu
verdachte en zijn medeverdachten ten tijde van de tenlastegelegde feiten minderjarig waren en
daardoor nog meer aanspraak maken op bescherming van de persoonlijke levenssfeer dan
volwassenen. Er is sprake van een zodanig ernstig vormverzuim dat al het bewijs dat afkomstig is
uit de mobiele telefoons moet worden uitgesloten van het bewijs.

Daarnaast voert de verdediging aan dat de verklaringen van [slachtoffer ] onvoldoende
betrouwbaar zijn. De door en namens [slachtoffer ] afgelegde verklaringen dragen daarnaast niet
bij aan het bewijs, nu zij voortdurend wisselend en tegenstrijdig heeft verklaard. Het standpunt
van verdachte wordt door de overige bewijsmiddelen juist wel ondersteund. De medeverdachten
hebben op het moment dat zij allen in beperking zaten onafhankelijk van elkaar verklaard dat
[slachtoffer ] vrijwillig geslachtsgemeenschap met hen wilde. Het standpunt van verdachte wordt
ondersteund door de aangetroffen afbeeldingen van [slachtoffer ] , waarop verdachte en de
medeverdachten niet worden waargenomen. Ook de verklaringen van getuigen [getuige 1] ,
[getuige 2] , [getuige 3] en [getuige 4] ondersteunen het standpunt van verdachte. Uit de filmpjes
en afbeeldingen blijkt niet dat [slachtoffer ] is vastgebonden of dat zij zich hevig tegen de
seksuele handelingen verzette. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat er daadwerkelijk geen
telefonisch contact is geweest tussen [slachtoffer ] en een van de verdachten. Onvoldoende kan
worden vastgesteld dat er sprake is van dwang. Het enkele feit dat de verdachten in de
meerderheid waren, is onvoldoende om te kunnen spreken van verkrachting. De in de
tenlastelegging omschreven feitelijkheden blijken niet uit de filmpjes en afbeeldingen. Ten aanzien
van videobestand 3 merkt de verdediging op dat niet blijkt dat verdachte daarop wordt
waargenomen. Behoudens de verklaring van [slachtoffer ] is er geen bewijs, waaruit blijkt dat
[slachtoffer ] zich niet heeft kunnen verzetten dan wel onttrekken. Er is tot slot geen sprake van
medeplegen.

De verdediging is dan ook van mening dat verdachte dient te worden vrijgesproken.

Feit 2

De verdediging is ook ten aanzien van dit feit van mening dat de rechtbank niet tot een
bewezenverklaring kan komen. Verdachte heeft ontkend de goederen uit de woning van
[slachtoffer ] te hebben weggenomen. De camerabeelden zijn te onduidelijk om te kunnen afleiden
of verdachte op de beelden te zien is. [slachtoffer ] heeft verklaard dat zij de personen die een
televisie zouden dragen niet herkent. Zij heeft wisselend en tegenstrijdig verklaard over de
diefstal van de televisie. [slachtoffer ] heeft verklaard dat verdachte geen betrokkenheid heeft
gehad bij dit feit. Ook de medeverdachten hebben geen verklaringen afgelegd, waaruit de
betrokkenheid van verdachte bij dit feit blijkt. Verdachte ontkent het horloge te hebben gestolen.
Hij heeft dit horloge gekregen van [slachtoffer ] , omdat [slachtoffer ] van hem hield. Naast de
verklaring van [slachtoffer ] is er geen overtuigend bewijs, waaruit naar voren komt dat verdachte
het horloge heeft gestolen. Voorts heeft de verdediging niet de gelegenheid gehad [slachtoffer ]
over de diefstal te bevragen. Er is tot slot geen sprake van medeplegen. De verdediging is dan
ook van mening dat verdachte dient te worden vrijgesproken.

Het oordeel van de rechtbank

Feit 1
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Ten aanzien van de twee rechtmatigheidsverweren van de verdediging wordt als volgt
geoordeeld.

Schending van het ondervragingsrecht

In artikel 6, eerste en derde lid, aanhef en onder d, van het EVRM ligt het recht van de verdachte
besloten in enig stadium van het geding een hem belastende verklaring op haar betrouwbaarheid
te kunnen toetsen en aan te vechten door de persoon die de verklaring heeft afgelegd als getuige
te (doen) horen. Wanneer daartoe geen gelegenheid heeft bestaan, kan het gebruik van de
desbetreffende verklaring voor het bewijs schending van het recht van de verdachte op een eerlijk
proces opleveren. Of een dergelijke schending zich in een concreet geval voordoet, hangt af van
de volgende omstandigheden:

( i) was er een goede reden voor het niet ondervragen van de getuige?

(ii) vormt de verklaring van de niet ondervraagde getuige het enige of beslissende
bewijsmateriaal? En, zo ja:

(iii) waren voldoende compenserende factoren aanwezig, inclusief mogelijkheden de
betrouwbaarheid van de verklaring te beoordelen?

Het gebruik van een voor de verdachte belastende verklaring is derhalve niet ongeoorloofd indien
gelegenheid tot ondervraging heeft ontbroken, mits die verklaring in belangrijke mate steun vindt
in andere bewijsmiddelen. Indien onvoldoende steunbewijs voorhanden is, zal het ontbreken van
een behoorlijke en effectieve mogelijkheid de desbetreffende getuige te ondervragen in voldoende
mate moeten worden gecompenseerd teneinde te bewerkstelligen dat het recht van de verdachte
op een eerlijk proces niet wordt geschonden.

De rechtbank stelt vast dat de rechter-commissaris op 7 mei 2018 heeft beslist dat [slachtoffer ]
diende te worden gehoord in een verhoorstudio door een daartoe gespecialiseerd verhoorkoppel
van de politie. Ten behoeve van dit verhoor zijn vooraf de schriftelijke vragen en subvragen van de
verdediging en de officier van justitie verzameld en voorgelegd aan het gespecialiseerde
verhoorkoppel. Dit koppel heeft een verhoorplan gemaakt en heeft dat ter goedkeuring
voorgelegd aan de rechter-commissaris. Zowel de rechter-commissaris, de griffier, de officier van
justitie alsmede de verdediging zijn in de gelegenheid gesteld het verhoor te volgen in een andere
ruimte dan de verhoorstudio. Naar aanleiding van hetgeen [slachtoffer ] heeft verklaard, zijn er
aanvullende vragen ingediend. De rechter-commissaris heeft vervolgens beslist welke aanvullende
vragen daadwerkelijk nog konden worden gesteld.

Tegen deze beslissing van de rechter-commissaris heeft de verdediging bezwaar gemaakt. De
rechtbank heeft op 6 juni 2018 in raadkamer de getuige-deskundige Wolters, psycholoog,
gehoord. De psycholoog heeft bevestigd dat door middel van de hiervoor omschreven procedure
ter zake het studioverhoor de meest betrouwbare informatie van [slachtoffer ] verkregen kan
worden. De rechtbank heeft op 13 juni 2018 beslist dat de rechter-commissaris terecht heeft
gekozen voor een studioverhoor, nu daarmee de waarheidsvinding het beste tot haar recht komt.
Het bezwaar is ongegrond verklaard.

Voor zover de verklaringen van [slachtoffer ] ten aanzien van de tenlastgelegde feiten als het
enige of beslissende bewijsmateriaal doorslaggevend voor het bewijs moeten worden geacht,
dient de rechtbank na te gaan of er voldoende factoren aanwezig waren die, het ontbreken van
een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om [slachtoffer ] nader te ondervragen,
compenseerden. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de persoon van [slachtoffer ] , de
hierboven beschreven wijze waarop het studioverhoor heeft plaatsgevonden, in voldoende mate
de beperking van het ondervragingsrecht heeft gecompenseerd. Het recht van de verdachte op
een eerlijk proces is niet geschonden. Dit verweer wordt dan ook verworpen.

Het onderzoek aan de in beslag genomen smartphones
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De rechtbank stelt voorop dat de toepassing van artikel 359a Sv is beperkt tot vormverzuimen die
zijn begaan bij het voorbereidend onderzoek naar het aan de verdachte ten laste gelegde feit 1,
waaronder begrepen normschendingen bij de opsporing. Indien sprake is van een dergelijk - niet
voor herstel vatbaar - vormverzuim maar de rechtsgevolgen ervan niet uit de wet blijken, zal de
rechter moeten beoordelen of aan dat verzuim een rechtsgevolg verbonden moet worden en zo ja
welk rechtsgevolg. Daarbij dient hij rekening te houden met de in het tweede lid van artikel 359a
Sv genoemde factoren, te weten het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van de
schending en het door de schending veroorzaakte nadeel, waaronder te begrijpen de eventuele
schade die voor de verdachte in zijn verdediging is ontstaan. Daarbij moet worden aangetekend
dat geen sprake is van een voor de toepassing van artikel 359a Sv in aanmerking te nemen
nadeel indien de verdachte niet getroffen is in het belang dat de overtreden norm beoogt te
beschermen. Verder is van belang vast te stellen dat schending van vormvoorschriften in het
voorbereidend onderzoek niet in alle gevallen tot voordeel van de verdachte moet leiden; de
rechter kan volstaan met de feitelijke constatering dat vormvoorschriften zijn verzuimd. Indien de
rechter meent dat daarmee echter niet kan worden volstaan, dan heeft hij de mogelijkheid om aan
het vormverzuim een van de drie in artikel 359a, eerste lid, Sv genoemde rechtsgevolgen te
verbinden: strafvermindering, bewijsuitsluiting dan wel niet-ontvankelijkverklaring van het
openbaar ministerie. Het belang van de verdachte dat het strafbare feit niet wordt ontdekt vormt
rechtens geen beschermwaardig belang, zodat de overtreding van een vormvoorschrift die de
verdachte in dat belang raakt in beginsel zonder gevolg zal kunnen blijven.

Op 17 maart 2017 zijn verdachte en een medeverdachte aangehouden naar aanleiding van een
diefstal van een scooter. De mobiele telefoons van de verdachten zijn ten behoeve van het
onderzoek naar de diefstal in beslaggenomen. Door de afdeling digitale recherche zijn vervolgens
de op deze telefoons aanwezige gegevens veiliggesteld. Met toestemming van de zaaksofficier
van justitie van de diefstal van de scooter zijn de door de digitale recherche veiliggestelde beelden
overgedragen aan het onderzoeksteam van de afdeling zeden. De afdeling zeden heeft
vervolgens nader onderzoek gedaan naar de veiliggestelde beelden. Op deze beelden zijn enige
belastende filmpjes en foto’s aangetroffen die door de officier van justitie voor het verdere
onderzoek en bewijs zijn gebruikt.

De Hoge Raad heeft in het voornoemde arrest uitspraak gedaan over het doen van onderzoek
door een opsporingsambtenaar aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en
geautomatiseerde werken. In dat arrest worden drie situaties onderscheiden:

1) Er wordt een niet meer dan beperkte inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van
degene onder wie de gegevensdrager in beslag is genomen. In dat geval is de
opsporingsambtenaar op grond van het bepaalde in artikel 95 of 96 Sv zelfstandig bevoegd.
Hiervan kan sprake zijn als het onderzoek slechts bestaat uit het raadplegen van een gering
aantal bepaalde opgeslagen of beschikbare gegevens.

2) Er wordt een meer dan beperkte inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. In dat geval
is een bevel van de officier van justitie vereist, ingevolge het bepaalde in de artikelen 141 jo 148
jo 95 of 96 Sv.

3) Er is sprake van een voorzienbare zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. In
dat geval dient een door de rechter-commissaris te verrichten onderzoekshandeling te worden
gevorderd, conform het bepaalde in de artikelen 181 jo 104 jo 177 Sv. Een handvat voor de
invulling van het criterium “voorzienbare zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer”
wordt in het arrest niet gegeven. Wel is duidelijk dat het om een zeer ingrijpende inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer van de gebruiker van de gegevensdrager moet gaan.

De rechtbank is met de verdediging van oordeel dat het onderzoek aan de mobiele telefoon van
verdachte een meer dan beperkte inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer heeft gemaakt. Het
onderzoek is namelijk niet beperkt gebleven tot het enkel raadplegen van een gering aantal
bepaalde gegevens. Er was sprake van het met daartoe bestemde apparatuur en/of software
uitlezen van alle op een smartphone en/of de bijbehorende SIM-kaart opgeslagen of beschikbare
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gegevens waardoor (volledig) inzicht is verkregen in contacten, oproepgeschiedenis, berichten en
foto's. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval in ieder geval sprake is van de
meer-dan-beperkte-inbreuk dat onder het regime van de officier van justitie valt. De rechtbank
stelt evenwel vast dat – hetgeen ook niet door de verdediging is betwist – het onderzoek is
voorafgegaan door een bevel van een officier van justitie.

De vraag die door de verdediging is opgeworpen, is of sprake was van een voorzienbare zeer
ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, wat maakt dat het onderzoek door de rechter-
commissaris had dienen te geschieden. De rechtbank stelt vast dat het onderzoek dat plaatsvond
aan de mobiele telefoons eerstens betrekking had op de diefstal van de scooter. De rechtbank is
van oordeel dat gelet daarop niet voorzienbaar was dat uit dit onderzoek de uiteindelijk
veiliggestelde beelden naar voren zouden komen. Het verweer van de raadsman kan dan ook niet
slagen.

Gelet op al het hiervoor overwogene worden de rechtmatigheidsverweren verworpen en wordt de
verzochte bewijsuitsluiting afgewezen. De rechtbank zal nu overgaan tot de inhoudelijke
beoordeling van de bewijsmiddelen.

Start van het onderzoek 
Op 6 februari 2017 werd door Veilig Thuis contact opgenomen met de afdeling zeden van de politie
eenheid Zeeland-West-Brabant. Veilig Thuis verklaarde dat een leerling van [school] in Tilburg een
zorgwekkend filmpje had laten zien aan [getuige 1] , een leerkracht op deze school. Op dit filmpje
was te zien dat minderjarige leerlingen seks hadden met een volwassen vrouw. Op 7 februari
2017 verklaarde [getuige 1] tegenover de politie dat een leerling haar op 1 februari 2017 een
filmpje had laten zien, dat afkomstig was van de mobiele telefoon van medeverdachte
[medeverdachte 3] . [getuige 1] zag in het filmpje dat medeverdachte [medeverdachte 4] , een
leerling van haar, seks had met een volwassen vrouw. Zij zag dat er nog drie andere jongens in
het filmpje te zien waren. Deze jongens stonden om de vrouw en [medeverdachte 4] heen. Twee
van deze drie jongens herkende zij als leerlingen van [school] . Dit betroffen verdachte en
medeverdachte [medeverdachte 1] . Van de derde jongen wist [getuige 1] dat hij “
[medeverdachte 2] ” wordt genoemd. Meerdere leerlingen bevestigden tegenover [getuige 1] dat
genoemde jongens meerdere keren per week bij de vrouw langsgingen voor seks. In een latere
verklaring bij de politie gaf [getuige 1] aan dat zij [medeverdachte 3] niet op het filmpje zag,
omdat hij stond te filmen. Zij herkende wel zijn stem, omdat hij ook bij haar op school zit.
[medeverdachte 4] had tegen [getuige 1] gezegd dat verdachte daar vaste klant was en dat
verdachte, [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] hem als cadeautje daarmee naar toe hadden
genomen. [medeverdachte 4] vertelde haar ook dat ze er alle zeven op gingen als ze met zeven
personen in de huiskamer zaten. Omdat het voor [medeverdachte 4] een cadeautje was, mocht hij
als eerste. Zolang de man van [slachtoffer ] niet thuis was, konden ze de kamer afbreken.
Daarnaast heeft [medeverdachte 4] tegen [getuige 1] gezegd dat de vrouw niet zou zeggen dat
het niet vrijwillig was, want er waren genoeg dingen waarmee ze kon worden gepakt of
gechanteerd.

Op 30 januari 2017 was mevrouw [gezinsbegeleider] in de woning van [slachtoffer ] aan de [adres
3] te Tilburg. Rond het middaguur ging de deurbel. [gezinsbegeleider] hoorde via de intercom dat
er iemand zei: “Doe open, doe open, jouw man werkt en hij is toch niet thuis.”. [slachtoffer ] zei
dat zij een afspraak had en dat die persoon weg moest gaan. Vervolgens werd er weer
aangebeld. [gezinsbegeleider] liep naar het balkon. Zij zag dat twee jongens haar zagen en dat
zij zich meteen achter de pilaren onder de balkons verstopten. Niet lang daarna appte een zekere
[verdachte] naar [slachtoffer ] . Hij schreef: “Jouw man is toch niet thuis?”. [gezinsbegeleider]
schreef hierop: “Wat wil je doen?”, waarop [verdachte] schreef “Je weet het wel, neuken, neuken,
neuken.”. Hierop heeft [gezinsbegeleider] ervoor gezorgd dat [slachtoffer ] een ander
telefoonnummer kreeg. [slachtoffer ] heeft tegenover [gezinsbegeleider] aangegeven dat met
[verdachte] wordt bedoeld. Uit onderzoek is gebleken dat [slachtoffer ] hiermee [verdachte]
bedoelt.
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Op 9 februari 2017 werden uit de woning van [slachtoffer ] meerdere goederen gestolen. Hiervan
deed [slachtoffer ] op dezelfde dag aangifte. Zij verklaarde dat [medeverdachte 3] , [verdachte] ,
[medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] op de dag van de diefstal bij haar in de woning zijn
geweest. Uit onderzoek is gebleken dat [slachtoffer ] hiermee respectievelijk verdachte en
medeverdachten [medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] bedoelt.

Een paar dagen later werd [gezinsbegeleider] door de moeder van [slachtoffer ] gebeld. De
moeder van [medeverdachte 5] had de moeder van [slachtoffer ] erop gewezen dat er een filmpje
rondging, waarop [slachtoffer ] staat met drie jongens in bed. [gezinsbegeleider] heeft [slachtoffer
] hiermee geconfronteerd. [slachtoffer ] vertelde dat zij gedwongen was om seks te hebben met
jongens en dat dit twee weken nadat zij was getrouwd is begonnen. [slachtoffer ] is op 17
december 2016 getrouwd. De jongens die haar daartoe dwongen waren verdachte,
[medeverdachte 3] , [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] . Zij kwamen bij haar langs en
namen vrienden mee, aldus [slachtoffer ] tegenover [gezinsbegeleider]

Op 20 maart 2017 deed [gezinsbegeleider] namens [slachtoffer ] aangifte van verkrachting.
[slachtoffer ] werd op

31 mei 2017, 11 oktober 2017 en 10 september 2018 door de politie in een speciale verhoorstudio
gehoord. [slachtoffer ] verklaarde, kort gezegd, dat zij gedwongen werd om seks met de jongens
te hebben. Dit gebeurde door te dreigen met het bekendmaken van een bij haar gepleegde
abortus alsmede van de foto’s of filmpjes van seksuele handelingen die op een eerder moment
met haar waren verricht. Ook deden de jongens de deur van de woning van [slachtoffer ] op slot.
Zij werd tijdens de seksuele handelingen door de jongens vastgebonden en geslagen en er werd
een mes op de keel gezet. De jongens zeiden tegen haar dat de politie haar niet zou geloven als
zij aangifte bij de politie wilde doen, omdat zij meerderjarig is en de jongens minderjarig zijn.

In het kader van het onderzoek in onderhavige zaak en onderzoeken in andere strafzaken
werden op de telefoons van verdachte en [persoon ] en op de SD-kaart van [medeverdachte 1]
filmpjes en foto’s aangetroffen van seksuele handelingen, die [slachtoffer ] met een aantal van de
verdachten verrichtte. De rechtbank heeft de filmpjes voorafgaand aan de zitting bekeken. Op de
telefoon van [verdachte] werd daarnaast een screenshot aangetroffen van een onbekende chat,
waarop te zien is dat [slachtoffer ] seks heeft met medeverdachten [medeverdachte 4] en
[medeverdachte 2] met de mededeling “kan je wel negeren maar jahh”.

Dwang

De rechtbank stelt vast dat door verdachte en de medeverdachten, met uitzondering van
[medeverdachte 6] , niet wordt ontkend dat er tussen hen en [slachtoffer ] seksuele handelingen
hebben plaatsgevonden die mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam van [slachtoffer ] . Wel wordt uitdrukkelijk betwist dat er sprake is geweest van dwang.

De rechtbank overweegt in dat kader dat van dwang in de zin van artikel 242 van het Wetboek
van Strafrecht (hierna: Sr) slechts sprake kan zijn, indien de verdachte opzettelijk heeft
veroorzaakt dat het slachtoffer de handelingen tegen haar wil heeft ondergaan. Van dwingen is
dan sprake wanneer men toelaat wat men zonder dwang niet zou hebben toegelaten. Ten slotte
is vereist dat degene die dwingt, zelf seksuele handelingen verricht.

[slachtoffer ] heeft verklaard dat zij door een aantal jongens is gedwongen om de in de
tenlastelegging opgesomde seksuele handelingen te verrichten. Dit dwingen gebeurde door te
dreigen met het bekendmaken van het feit dat [slachtoffer ] eerder een abortus had laten plegen
alsmede door te dreigen foto’s of filmpjes van seksuele handelingen die op een eerder moment
met haar waren verricht te verspreiden. De jongens zeiden daarbij tegen [slachtoffer ] dat de
politie haar niet zou geloven als zij aangifte wilde doen omdat zij meerderjarig is en de jongens
minderjarig waren. Tijdens de seksuele handelingen waren er meerdere jongens aanwezig en
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werden soms deuren op slot gedaan. Haar broek en onderbroek werden naar beneden getrokken
en zij werd bij haar nek vastgepakt. Ook werd haar hoofd in de richting van de penis van een
medeverdachte geduwd en werd haar op gebiedende toon gezegd dat zij moest pijpen, aldus
[slachtoffer ] .

De verdediging heeft betoogd dat de verklaringen van [slachtoffer ] onbetrouwbaar en zelfs
leugenachtig zijn, omdat [slachtoffer ] op essentiële punten wisselend en tegenstrijdig heeft
verklaard. Deze verklaringen kunnen volgens de verdediging dan ook geen bijdrage leveren aan
het bewijs van de ten laste gelegde dwang

De rechtbank stelt vast dat de verklaringen van [slachtoffer ] forse inconsistenties bevatten. Zo
heeft zij wisselende en tegenstrijdige verklaringen afgelegd over van wie zij zwanger is geweest
en over de (on)vrijwilligheid van het eerste seksuele contact dat zij met verdachte heeft gehad.
Ook heeft [slachtoffer ] wisselend en tegenstrijdig verklaard over de aanleiding van de vermeende
verkrachtingen en het aantal keren dat de jongens bij haar zijn langsgekomen voor seks.
Anderzijds stelt de rechtbank vast dat de verklaringen van [slachtoffer ] op een aantal belangrijke
punten steun vinden in andere bewijsmiddelen, waaronder de verklaring van [getuige 1] en de
filmpjes die van de seksuele handelingen zijn gemaakt.

In dit kader wijst de rechtbank ook op het deskundigenrapport van Wolters, psycholoog, van 30
oktober 2017. Hij heeft in opdracht van de rechter-commissaris onderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bij
[slachtoffer ] en de kenbaarheid daarvan voor derden. Wolters heeft verklaard dat [slachtoffer ]
wilsbekwaam moet worden geacht, maar dat het derden die langere tijd interactie hadden met
[slachtoffer ] moet zijn opgevallen dat [slachtoffer ] een lichte verstandelijke beperking heeft en
daardoor meer dan normaal beïnvloedbaar is. De testresultaten tonen een IQ van 56, wat
overeenkomt met een ontwikkelingsleeftijd van ruim 10 jaar. Als gevolg van deze beperking is
[slachtoffer ] niet in staat een chronologisch en systematisch verslag te doen van gebeurtenissen
en ervaringen. Haar verklaringen zijn fragmentarisch en associatief, waardoor samenhang en
coherentie ontbreekt.

Anders dan de verdediging is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer ] niet
zonder meer als onbetrouwbaar of zelfs leugenachtig terzijde moeten worden geschoven. Bij dat
oordeel kent de rechtbank veel gewicht toe aan het feit dat de verklaringen van [slachtoffer ] op
een aantal belangrijke punten worden bevestigd door objectieve bewijsmiddelen waaronder de
verklaringen van verdachte zelf en die van zijn medeverdachten. De rechtbank heeft de indruk dat
de inconsistenties en tegenstrijdigheden in de verklaring van [slachtoffer ] hun oorsprong vinden
in haar beperking.

Hoewel de rechtbank de verklaringen van [slachtoffer ] derhalve niet zal uitsluiten van het bewijs,
maken de vele inconsistenties en tegenstrijdigheden, waar ontegenzeggelijk sprake van is, wel
dat de rechtbank haar verklaringen over de door verdachte en zijn medeverdachten aangewende
dwang met grote terughoudendheid tegemoet treedt. Tot een bewezenverklaring van dwang kan
naar het oordeel van de rechtbank dan ook enkel worden gekomen wanneer de verklaringen van
[slachtoffer ] hieromtrent in belangrijke mate worden ondersteund door ander bewijsmiddelen.

Numeriek en/of fysiek overwicht 
De rechtbank stelt op basis van voornoemd filmpje en verschillende verklaringen in het dossier
vast dat er meerdere jongens in de slaapkamer aanwezig waren toen verdachte seksuele
handelingen met [slachtoffer ] verrichtte. Dit gegeven is naar het oordeel van de rechtbank op
zichzelf echter onvoldoende om te concluderen dat [slachtoffer ] zich gedwongen voelde om de
seksuele handelingen te ondergaan en zich hieraan niet kon onttrekken. Ook de geluiden die door
[slachtoffer ] tijdens de seks worden gemaakt en die hoorbaar zijn op de filmfragmenten op
‘filmpje 3’, maken dit niet anders, aangezien deze geluiden voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Het
had evenwel naar het oordeel van de rechtbank op de weg van verdachte gelegen om bij twijfel
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over de interpretatie van deze geluiden bij [slachtoffer ] navraag te doen en niet zonder meer
door te gaan met het verrichten van seksuele handelingen. Het feit dat verdachte dit toch heeft
gedaan, maakt zonder aanvullende feiten en omstandigheden echter niet dat er sprake is
geweest van dwang. De rechtbank zal verdachte van deze onderdelen dan ook vrijspreken

Geestelijk overwicht 
Door getuige [getuige 1] is verklaard dat medeverdachte [medeverdachte 4] haar had verteld dat
[slachtoffer ] niet zou gaan zeggen dat de seks niet vrijwillig was omdat er genoeg dingen zijn
waarmee [slachtoffer ] gepakt of gechanteerd kon worden. Naar het oordeel van de rechtbank
wordt de verklaring van [slachtoffer ] dat de verdachten tegen haar gezegd hebben dat de politie
haar niet zou geloven omdat zij meerderjarig is en de verdachten minderjarig, hiermee in beperkte
mate ondersteund. De rechtbank kan op basis van het dossier echter niet vaststellen of verdachte
bij het doen van deze uitspraken betrokken is geweest of hier weet van heeft gehad. Ook van dit
onderdeel zal verdachte worden vrijgesproken.

Dreiging met verspreiden filmpjes en/of foto’s 
Op de telefoon van verdachte is een screenshot aangetroffen waarop zichtbaar is dat [slachtoffer
] seks heeft met een medeverdachte. Op dit screenshot is voorts de tekst zichtbaar: ‘Kan je wel
negeren maar jahh.’. Naar het oordeel van de rechtbank wordt de verklaring van [slachtoffer ] dat
zij seks moest hebben met een aantal jongens omdat er anders seksueel getinte foto’s en
beeldmateriaal van haar verspreid zouden worden, in sterke mate ondersteund door dit
screenshot. De rechtbank stelt echter vast dat verdachte niet zichtbaar is op genoemd screenshot.
Voorts valt uit het dossier niet op te maken of dit screenshot daadwerkelijk is verzonden aan
[slachtoffer ] , en zo ja, of dit in de tenlastegelegde periode is gebeurd. Het voorgaande maakt dat
verdachte van dit onderdeel dient te worden vrijgesproken.

Op gebiedende toon tegen [slachtoffer ] zeggen dat zij moest pijpen

Op ‘Video 3’ is te zien dat medeverdachte [verdachte] het hoofd van een vrouw richting zijn penis
duwt. Een andere persoon stootte met zijn heupen tegen de blote billen van deze vrouw. Op de
achtergrond wordt gezegd: ‘Goede ippa geven, goede ippa.’ en: ‘Goede ippa geven Papa.’. Hoewel
dit filmpje de verklaring van aangeefster dat haar op gebiedende toon werd gezegd dat ze moest
pijpen ondersteunt, is de rechtbank van oordeel dat deze handelingen op zichzelf onvoldoende
zijn om van dwang te kunnen spreken in de zin van artikel 242 Sr. Hij zal dan ook van dit
onderdeel worden vrijgesproken.

De verklaringen van [slachtoffer ] over het op slot doen van de deur, het naar beneden trekken
van haar (onder)broek, het haar bij de nek vastpakken en de dreiging met het bekendmaken van
de eerder door haar ondergane abortus, worden evenmin ondersteund door andere
bewijsmiddelen. De rechtbank zal verdachte van deze onderdelen dan ook vrijspreken.

Conclusie 
Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [slachtoffer ]
dat er sprake is geweest van dwang door verdachte, dan wel in het kader van medeplegen door
één of meer van de medeverdachten, onvoldoende steun vinden in de overige bewijsmidde-len.
Wel leidt de rechtbank uit het dossier af dat verdachte geprofiteerd heeft van de situatie en de
kwetsbaarheid en beïnvloedbaarheid van [slachtoffer ] . Hij heeft hier op geen moment bij
stilgestaan en heeft enkel aan zijn eigen gerief gedacht. Ten slotte is [slachtoffer ] door verdachte
en zijn medeverdachten met weinig respect behandeld. De rechtbank acht dit laakbaar. De
rechtbank acht echter niet bewezen dat de seksuele handelingen op zodanige wijze hebben
plaatsgevonden dat sprake is geweest van verkrachting in de zin van artikel 242 Sr. Dit maakt dat
de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het onder 1 ten laste gelegde feit.

Feit 2

[slachtoffer ] heeft aangifte gedaan van diefstal gepleegd op 9 februari 2017 in haar woning aan
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4.4

de [adres 3] te Tilburg. [slachtoffer ] woonde op dit adres samen met haar man. Bij deze diefstal
zijn een televisie, een Samsung Galaxy Tab, een trouwring, een horloge merk Esprit, en een
geldbedrag weggenomen1.

Op donderdag 6 juli 2017 was [verbalisant 1] belast met het uitkijken van camerabeelden
afkomstig van het camerasysteem aanwezig bij de flat aan de [adres 3] te Tilburg. Dit betreft de
flat waarin [adres 3] is gevestigd. Hij deed dit in het kader van het onderzoek naar de voormelde
aangifte van diefstal door [slachtoffer ] . Bij het uitkijken van de camerabeelden werd door de
verbalisant gezien dat er op 9 februari 2017 tussen 15:09 uur en 17:00 uur, onder andere, de
navolgende personen zichtbaar waren.

Persoon 1:

- Man; negroïde, zwarte gewatteerde jas met capuchon die de persoon op heeft, blauwe
spijkerbroek, zwarte Nike sportschoenen, wit Nike logo en witte zolen, slank postuur.

Persoon 2:

- Man; negroïde, grijze capuchon van zijn trui op zijn hoofd, zwarte gewatteerde jas met
capuchon, donkerkleurige broek, zwarte schoenen, slank postuur.

De verbalisant zag dat om 15:12:39 uur personen 1 en 2 de centrale toegangshal binnen liepen.
Zij liepen vervolgens de trap op. Om 16:49:46 uur kwamen deze personen de trap af. De
verbalisant zag dat ze samen een rechthoekig plat groot voorwerp vasthielden. Ook zag hij dat dit
voorwerp was ingepakt in een lichtblauwe overtrek van een matras. De verbalisant schat dat het
voorwerp een afmeting had van 150 centimeter bij 60 centimeter. Links onderin was een stuk
zichtbaar van het voorwerp. De verbalisant zag dat dit deel zwart van kleur was. Hij zag dat deze
personen met het voorwerp naar buiten liepen. De verbalisant heeft persoon 1 als medeverdachte
[medeverdachte 1] en persoon 2 als verdachte herkend2. Persoon 1 wordt ook door [verbalisant
2] en [verbalisant 3] , beiden jeugdagent in Tilburg Noord en in die hoedanigheid meerdere keren
in contact geweest met [medeverdachte 1] , herkend als [medeverdachte 1]34. Persoon 2 wordt
door verbalisant [verbalisant 3] herkend als verdachte. Hij is in zijn hoedanigheid als jeugdagent
veelvuldig in contact geweest met verdachte5. Door [verbalisant 4] wordt de lichtblauwe
matrashoes waarin het voorwerp dat door deze personen de flat uit werd getild herkend als de
matrashoes van het bed van [slachtoffer ]6.

Op 26 september 2017 werd tijdens de insluitingsfouillering van verdachte een Esprit
dameshorloge aangetroffen en in beslag genomen. Een afbeelding van dit horloge werd via
[gezinsbegeleider] aan [slachtoffer ] getoond. [gezinsbegeleider] gaf aan dat [slachtoffer ] haar
horloge had herkend op de vertoonde afbeelding7.

Op basis van bovenstaande bewijsmiddelen staat voor de rechtbank in voldoende mate vast dat
verdachte samen met [medeverdachte 1] op 9 februari 2017 uit de woning van [slachtoffer ] aan
de [adres 3] te Tilburg een televisie heeft weggenomen, die zij in een lichtblauwe matrashoes van
[slachtoffer ] hebben ingepakt. De rechtbank heeft, gelet op de eerdere contacten tussen de
verbalisanten en verdachte en [medeverdachte 1] , geen reden om te twijfelen aan de herkenning
door deze verbalisanten van verdachte en [medeverdachte 1] als de personen die op de
camerabeelden zijn te zien. Ook stelt de rechtbank vast dat zij op die dag het horloge van
[slachtoffer ] hebben weggenomen, dat later bij [verdachte] is aangetroffen. De rechtbank heeft
daarnaast geen reden om aan de geloofwaardigheid van de aangifte van [slachtoffer ] ten
aanzien van de overige weggenomen goederen te twijfelen.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Feit 2 

hij op of omstreeks 09 februari 2017 te Tilburg tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit de woning van
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[slachtoffer ] gelegen aan de [adres 2] heeft weggenomen een horloge en/of trouwring en/of een
tablet en/of televisie, en/of een geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [slachtoffer ] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of
zijn mededader(s).

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal
daarvan worden vrijgesproken.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte voor de feiten 1 en 2 op te leggen 151 dagen
jeugddetentie met aftrek van het voorarrest. Daarnaast vordert de officier van justitie aan
verdachte op te leggen een voorwaardelijke PIJ-maatregel met een proeftijd van 2 jaar, met als
bijzondere voorwaarden dat verdachte meewerkt aan de behandeling bij Fivoor of een
soortgelijke instelling, dat verdachte een dagbesteding heeft en behoudt, dat verdachte wordt
verplicht zich onder behandeling te stellen bij Fivoor of een soortgelijke instelling, inden deze
behandeling niet toereikend is, behandeling in een klinische setting, dat verdachte verblijft in een
instelling voor beschermd wonen of, indien een dergelijk verblijf niet mogelijk is, dat verdachte
wordt geplaatst in een residentiele behandelsetting, dat verdachte meewerkt aan de noodzakelijk
geachte hulpverlening en zich hieraan niet onttrekt, waarbij aan Jeugdbescherming Brabant
afdeling Jeugdreclassering te Tilburg opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving
van de voorwaarden en de minderjarige ten behoeve daarvan te begeleiden. Daarnaast vordert
de officier van justitie de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden en het
jeugdreclasseringstoezicht uit te spreken en een contact- en straatverbod met betrekking tot
[slachtoffer ] op te leggen.

Het standpunt van de verdediging

Indien de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, verzoekt de verdediging de rechtbank
rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Verdachte is licht tot
matig verstandelijk beperkt en er zou sprake zijn van een oppositioneel opstandige
gedragsstoornis. Detentie heeft een negatief effect op de ontwikkeling van verdachte. De
verdediging stelt zich primair op het standpunt dat dient te worden volstaan met een
jeugddetentie gelijk aan de duur van het voorarrest. Een voorwaardelijke PIJ-maatregel is niet
nodig, nu verdachte meer dan een jaar geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Subsidiair,
indien de rechtbank een onvoorwaardelijk strafdeel wil opleggen naast de tijd die verdachte in
voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, is de verdediging van mening dat een werkstraf passend
zou zijn.

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan diefstal uit een woning. De
rechtbank is van oordeel dat dit een naar feit betreft, te meer omdat verdachte ten tijde van de
diefstal op bezoek was bij aangeefster en zodoende misbruik heeft gemaakt van haar gastvrijheid
en vertrouwen. Diefstal betekent voor een slachtoffer niet alleen dat hij of zij niet meer de

5 De strafbaarheid
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beschikking heeft over de weggenomen eigendommen, maar ook administratieve rompslomp,
zoals het moeten doen van aangifte en contact opnemen met de verzekering. Verdachte heeft hier
kennelijk niet bij stilgestaan en heeft alleen oog gehad voor zijn eigen gewin. Het gemak waarmee
dit feit is gepleegd, geeft een zorgelijk beeld van verdachte.

Naast de ernst van het feit heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden met
het strafblad van verdachte. Hieruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor
vermogensdelicten. De rechtbank zal dit in het nadeel van verdachte meenemen.

Daarnaast zal de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening houden met het rapport van 15
december 2017 van psycholoog A. Laurijssen- [verbalisant 3] . Hierin is aangegeven dat er bij
verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling, in de zin van een normoverschrijdende
gedragsstoornis beginnend in de adolescentie en een licht tot matige verstandelijke beperking.
Verdachte leed ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde aan eerdergenoemde gebrekkige
ontwikkeling van zijn geestvermogens. De psycholoog onthoudt zich van een advies over de
toerekeningsvatbaarheid. Door de ontkennende houding van verdachte heeft de psycholoog geen
zicht gekregen op de mogelijke doorwerking van de gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens op het tenlastegelegde. De egocentrische en opportunistische behoefte aan
onmiddellijke behoeftebevrediging, de impulsieve wijze waarop verdachte dat doet, een gebrekkig
overzicht, moeite hebben met vooruit kijken en een inschatting maken van de gevolgen van het
door verdachte vertoonde gedrag spelen een belangrijke rol. Verdachte is beïnvloedbaar en gaat
hij om met een negatieve vriendengroep. De algemene kans op delictgedrag wordt als hoog
ingeschat. De copingvaardigheden schieten tekort. De bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling van
verdachte in combinatie met zijn cognitieve beperkingen versterken de behoefte tot het
voortdurend overschrijden van grenzen en regels. Er zijn geen argumenten, die aanleiding geven
het meerderjarigenstrafrecht toe te passen. Een strak begrensd pedagogisch gericht kader is van
belang. Gezien de ernst van het onder 1 ten laste gelegde feit, de ernst van de problematiek van
verdachte en de beperkte leerbaarheid in combinatie met de steeds toenemende justitiecontacten
wordt een (voorwaardelijke) PIJ overwogen.

Daarnaast zal de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening houden met het rapport van 7
mei 2018 van psychiater G.C.G.M. Broekman. Hierin is aangegeven dat er bij verdachte sprake is
van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm

van een normoverschrijdende gedragsstoornis, beginnend in de adolescentie, en van een

verstandelijke beperking. Als gevolg hiervan is er bij verdachte sprake van

grensoverschrijdend gedrag, een zelfbepalende houding, een zwakke impulsregulatie en zijn er
ernstige emotionele en sociale problemen in de ontwikkeling. Verdachte heeft moeite met gezag
en laat een zorgelijke morele ontwikkeling zien. Tenslotte wordt verdachte somatisch belast met
epilepsie. Van deze gebrekkige ontwikkeling was sprake ten tijde van het tenlastegelegde. De
gemakkelijke beïnvloedbaarheid, de naïviteit en het beperkte in- en overzicht in sociale situaties
hebben doorgewerkt in het tenlastegelegde. Egocentrische motieven hebben vermoedelijk
overwegend een rol gespeeld in zijn gedrag. De gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens
heeft vermoedelijk in belangrijke mate geleid tot het tenlastegelegde. Verdachte kan het
tenlastegelegde in verminderde mate worden toegerekend. Het risico op recidive wordt als
verhoogd geschat. Gezien de ontwikkeling van verdachte wordt toepassing van het
meerderjarigenstrafrecht afgeraden. De psychiater is van mening dat verdachte zich verder zou
moeten ontwikkelen in een gestructureerd, optimaal sturend en begrenzend leefklimaat en
adviseert bij een bewezenverklaring van de feiten een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te
leggen. Verdachte dient zich als voorwaarden te houden aan de richtlijnen van de
jeugdreclasseerder, middels Intensieve Trajectbegeleiding (ITB), eventueel verlengd en mee te
werken aan een opgesteld plan van aanpak.

De rechtbank kan zich vinden in de conclusie van de psychiater tot verminderde
toerekeningsvatbaarheid en neemt deze over.
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Ook heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden met het rapport van 16
januari 2019 van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna te noemen: de Raad) en de
toelichting daarop ter terechtzitting. Verdachte is gediagnosticeerd met een normoverschrijdende
gedragsstoornis beginnende in de adolescentie, een lichte tot ernstige verstandelijke beperking
en epilepsie. Ook zijn er problemen op school geconstateerd. Verdachte is meermaals in aanraking
gekomen met politie en justitie. Het recidiverisico is hoog. De Raad heeft bij een
bewezenverklaring van de feiten geadviseerd om verdachte een voorwaardelijke PIJ-maatregel op
te leggen met een proeftijd van 2 jaar onder de bijzondere voorwaarden dat verdachte een
dagbesteding heeft, dat verdachte wordt verplicht zich onder behandeling te stellen bij Fivoor of
een soortgelijke instelling, dat verdachte verblijft in een instelling voor beschermd wonen of, indien
een dergelijk verblijf niet mogelijk is, dat verdachte meewerkt aan een klinische behandeling en
dat verdachte wordt geplaatst in een residentiele behandelsetting, dat verdachte meewerkt aan
de noodzakelijk geachte hulpverlening en zich hieraan niet onttrekt, waarbij aan
Jeugdbescherming Brabant afdeling Jeugdreclassering te Tilburg opdracht wordt gegeven toezicht
te houden op de naleving van de voorwaarden en de minderjarige ten behoeve daarvan te
begeleiden. Daarnaast adviseert de Raad de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere
voorwaarden en het jeugdreclasseringstoezicht uit te spreken.

Voorts heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden met het rapport van 23
juli 2018 van de jeugdreclassering en de toelichting hierop ter terechtzitting. Gedurende afgelopen
begeleidingsperiode is verdachte niet opnieuw met de politie in aanraking gekomen. Het is moeilijk
om zicht te krijgen op de keuzes die verdachte maakt, omdat hij de strafbare feiten, waarvan hij
verdacht wordt of veroordeeld is, ontkent. Daarnaast komt hij in gesprek vaak sociaal wenselijk
over. Verdachte wil graag werken. Verdachte geeft weinig openheid van zaken over zijn
vriendengroep , waardoor de jeugdreclassering hier weinig zicht op heeft. De politie geeft aan dat
er zorgen blijven bestaan over de contacten die verdachte onderhoudt. Verdachte had moeite met
de strakke schorsende voorwaarden, zocht hierin de grenzen op en ging daar ook overheen met
meerdere waarschuwingen en opheffingen van de schorsing tot gevolg. Sinds de opheffing van de
schorsing houdt hij zich beter aan de voorwaarden. Wanneer de jeugdreclasseerder met
verdachte alleen spreekt, is verdachte vriendelijk en aan te spreken en durft verdachte zich
kwetsbaarder op te stellen. Verdachte lijkt wel te allen tijde op zijn hoede en laat niet het
achterste van zijn tong zien.

Nu de rechtbank, in tegenstelling tot de officier van justitie, niet tot een bewezenverklaring komt
van (het medeplegen van) de verkrachting van [slachtoffer ] , meermalen gepleegd, en enkel de
diefstal in vereniging met een ander bewezen acht, zal zij een lagere straf opleggen dan door de
officier van justitie is geëist. De rechtbank zal daarbij rekening houden met de straf die aan de
medeverdachte voor dit feit wordt opgelegd en met de straf die in het algemeen voor soortgelijke
feiten wordt opgelegd.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een werkstraf van 50 uren, subsidiair 25 dagen
jeugddetentie, passend en geboden is. De rechtbank zal verdachte deze straf opleggen en
bepalen dat de dagen die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht naar rato van twee uur per
dag van deze werkstraf zullen worden afgetrokken.

Feit 1

De benadeelde partij [slachtoffer ] vordert een schadevergoeding van € 18.070,88 voor feit 1.

Verdachte zal worden vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan. De rechtbank
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zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

Feit 2

De benadeelde partij [slachtoffer ] vordert een schadevergoeding van € 1.493,88 voor feit 2.

De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 1.423,= ter zake van materiële
schade (bestaande uit de weggenomen televisie, tablet, ring en geld) een rechtstreeks gevolg is van
dit bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde acht zij
tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen. De
overige schade van € 70,88 bestaande uit de telefoon- en reiskosten acht de rechtbank niet
toewijsbaar. De onderbouwing hiervan lijkt voor het overgrote deel te zien op het eerst feit waarvoor
verdachte wordt vrijgesproken. De rechtbank zal de benadeelde partij daarom voor dat deel niet-
ontvankelijk verklaren in haar vordering. Voor dat deel kan de benadeelde partij haar vordering bij de
burgerlijke rechter aanbrengen.

Met betrekking tot de toegekende vordering benadeelde partij zal de rechtbank tevens de
schadevergoedingsmaatregel, de hoofdelijkheid en de wettelijke rente opleggen.

De teruggave

De rechtbank zal de teruggave gelasten van het horloge van het merk Esprit met goednummer
G01/413134 aan [slachtoffer ] , omdat deze redelijkerwijs als rechthebbende kan worden
aangemerkt.

De onttrekking aan het verkeer

De zwarte telefoon van het merk Acer met goednummer 1693219 is vatbaar voor onttrekking aan
het verkeer. Gebleken is dat dit voorwerp bij het onderzoek naar de ten laste gelegde feiten,
terwijl dit voorwerp kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten. Dit
voorwerp behoort aan verdachte toe en is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit
daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De beslissing berust op de artikelen 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 77a, 77g, 77h, 77m, 77n, 310, 311 van het
Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het onder 1 ten laste gelegde feit;
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Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

feit 2: Diefstal door twee of meer verenigde personen;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 50 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie
zal worden toegepast van 25 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft
doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de werkstraf naar rato van
twee uur per dag;

Beslag

- gelast de teruggave aan [slachtoffer ] van het inbeslaggenomen voorwerp, te weten het horloge
merk Esprit met goednummer G01/413134;

- verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomen voorwerp, te weten: de telefoon merk
Acer met goednummer 1693219;

Benadeelde partij

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer ] van € 1.423,- ter zake
van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 9 februari 2017 tot aan
de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet
gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer ]
(feit 2), € 1.423,- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 9 februari 2017
tot aan de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet
gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de
benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.H. Hamburger, voorzitter, tevens kinderrechter,
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mr. W. Toekoen en mr. E.B. Prenger, rechters, in tegenwoordigheid van mr. N.G.N.P. Saelman en mr.
W.T.C. Venekamp-Vriends, griffiers, en is uitgesproken ter openbare zitting op 15 februari 2019.

Mr. W.T.C. Venekamp-Vriends, griffier, is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld
een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer 2017037497 van de regionale eenheid
politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde
opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 1345. het proces-verbaal van aangifte
van [slachtoffer ] , pagina's 890 en 893 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces verbaal van bevindingen, pagina's 817, 820, 821 en 822 van voornoemd eindproces-
verbaal;

het proces-verbaal van bevindingen, pagina 825 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces-verbaal van bevindingen, pagina 829 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces verbaal van bevindingen, pagina 832 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces-verbaal, pagina 838 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces-verbaal van bevindingen, pagina 895 van voornoemd eindproces-verbaal;
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Instantie Rechtbank Den Haag

Datum uitspraak 20-09-2018

Datum publicatie 05-10-2018

Zaaknummer 09/827202-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Jeugdstrafrecht, begrijpelijke taal. De rechtbank veroordeelt een Litouwse jongen
voor het seksueel misbruik van zijn eveneens Litouwse zusje. De vrouw die naar
Litouws recht curator (vergelijkbaar met een Nederlandse voogd) is van de
verdachte (en zich met het zusje heeft gevestigd in een voor de verdachte
onbekend buitenland) heeft namens het zusje een vordering tot schadevergoeding
ingediend voor een bedrag van bijna 20.000,-. De rechtbank verklaart de
vordering met het oog op de complexe omstandigheden van het geval niet-
ontvankelijk. Aan de verdachte wordt de pij-maatregel opgelegd.

Bijzonder aan deze zaak is dat voor de duur van de strafprocedure een bijzondere
curator is benoemd, die op de dag van de uitspraak is ontslagen en opnieuw
benoemd om de inmiddels veroordeelde minderjarige ook in de periode na de
strafprocedure bij te staan (deze beslissingen zijn afzonderlijk gepubliceerd)

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Rechtbank DEN HAAG

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer 09/827202-18

Datum uitspraak: 20 september 2018

Tegenspraak

De rechtbank Den Haag heeft dit vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de
verdachte:

ECLI:NL:RBDHA:2018:11607
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3.1

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] , op [geboortedag 1] 2001,

ingeschreven in de [gemeente]

op het [adres]

en preventief gedetineerd in Justitiële Jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim.

De zaak is op de zitting van 19 juli 2018 en op de zitting van 6 september 2018 behandeld.

De officier van justitie in deze zaak was mr. L. Pronk en de raadsvrouw van de verdachte mr. L.
Windhorst.

De verdachte wordt ervan verdacht tussen 1 december 2017 en 14 april 2018 meerdere keren seks te
hebben gehad met zijn zusje van negen.

Het feit staat beschreven in een bijlage bij dit vonnis (bijlage 1)

3. Bewijsoverwegingen 1

Inleiding

Op dinsdag 10 april 2018 werd de politie Haaglanden op de hoogte gebracht van het vermoeden
dat de verdachte zijn zusje seksueel had misbruikt. Mevrouw [naam 1] is naar Litouws recht
curator/voogd van de verdachte en ook voogd van het slachtoffer. Op 14 april 2018 is zij met de
verdachte naar het politiebureau gegaan. Daar is de verdachte aangehouden. Mevrouw [naam 1]
heeft op 17 april 2018 aangifte gedaan van seksueel misbruik door de verdachte van zijn zusje,
[slachtoffer] .

Mevrouw [naam 1] heeft in haar aangifte verklaard dat [slachtoffer] geboren is op [geboortedag 2]
2008. Zij heeft ook verklaard dat ze van [slachtoffer] had gehoord dat de verdachte seks met haar
heeft gehad en dat hij zijn penis in haar kont heeft gedaan. Het zou meerdere keren zijn gebeurd
in de periode van 1 december 2017 tot 14 april 2018. Ze woonden vanaf december 2017 in
[plaats] in Nederland.2

1 Het onderzoek ter terechtzitting

2 De tenlastelegging
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3.2

3.3

3.4

3.5

[slachtoffer] heeft ook tegen mevrouw [naam 1] gezegd dat de verdachte zijn penis in haar vagina
heeft gedaan.

[slachtoffer] is op 18 april 2018 in een kindvriendelijke studio verhoord. Op de vraag of de
verdachte wel eens een verkrachting met haar heeft gehad, antwoordde ze “ja” en ook dat dat
thuis in dit land gebeurde. Op de vraag hoe vaak het is gebeurd, vertelde ze 16 keer. 3

Zij heeft in haar verklaring ook haar vagina genoemd.

De verdachte heeft op de zitting bekend dat hij in de periode van 1 december 2017 tot 14 april
2018 een aantal keer seks heeft gehad met zijn zusje. Hij heeft ontkend dat hij ook zijn penis in
“haar voorkant” heeft gedaan.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd wettig en overtuigend bewezen te verklaren
dat de verdachte seks heeft gehad met zijn zusje, in de periode, op de plek en op de manier die in
de tenlastelegging staat.

Het standpunt van de verdediging

Mr. Windhorst heeft aangegeven dat de verdachte heeft bekend en dat bewezen kan worden dat
hij het heeft gedaan.

De beoordeling van de tenlastelegging.

Mevrouw [naam 1] heeft aangifte gedaan, het slachtoffer heeft in een kindvriendelijke studio iets
over het feit gezegd en de verdachte heeft bekend. De rechtbank vindt daarom dat bewezen kan
worden dat de verdachte het feit heeft gepleegd.

De rechtbank is er ook van overtuigd dat de verdachte het feit heeft gepleegd.

De rechtbank gelooft de verdachte als hij zegt dat hij zijn zusje alleen “van achteren” heeft
misbruikt. Dat past ook bij de verklaring van de verdachte op de zitting dat hij “bij zijn zusje wilde
proberen wat er in het verleden bij hem gedaan was.”

De bewezenverklaring

De tekst van deze bewezenverklaring staat in bijlage 2 bij dit vonnis.

Het feit dat de verdachte heeft gepleegd is een strafbaar feit. Er is geen reden om aan te nemen dat
dit feit in dit geval niet strafbaar zou zijn.

In de beslissing staat hoe dit feit volgens de wet wordt beschreven.

4 De strafbaarheid van het feit
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6.1.

6.2.

6.3.

De verdachte is strafbaar voor het plegen van dit feit, omdat nergens uit volgt dat de verdachte niet
strafbaar zou zijn.

Uit de rapporten die hieronder worden besproken blijkt wel dat de psychloog en de psychiater, die met
de verdachte hebben gesproken, van mening zijn dat het feit niet helemaal aan de verdachte kan
worden toegerekend.

Door de stoornissen die bij de verdachte zijn vastgesteld en die er ook al waren op het moment van
het feit, kan dat feit niet helemaal aan de verdachte worden toegerekend. Hij kon er dus minder aan
doen dan iemand die die stoornissen niet heeft.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de verdachte te veroordelen tot een
jeugddetentie van acht maanden. Zij heeft ook gevraagd aan de verdachte een pij-maatregel op
te leggen, een maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, zodat de verdachte
behandeld zal worden.

Het standpunt van de verdediging

Mr. Windhorst heeft de rechtbank gevraagd rekening te houden met wat de verdachte in zijn jeugd
allemaal is overkomen en alleen een pij-maatregel op te leggen (en dus geen jeugddetentie
daarnaast).

Het oordeel van de rechtbank

Om te bepalen welke straf of maatregel gepast is voor de verdachte kijkt de rechtbank naar de
ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is begaan en ook naar de persoon van de
verdachte.

De verdachte heeft tussen december 2017 en april 2018 seks gehad met zijn 9-jarige zusje.

Dat hoort niet en dat mag niet. Een meisje van 9 hoort nog geen seks te hebben en zeker niet
met haar grote broer. Hij heeft daarmee zijn zusje schade toegebracht en verdriet gedaan.

De rechtbank kijkt ook naar het verleden van de verdachte en zijn zusje. Dat zij heel veel hebben
meegemaakt en een onvoorstelbaar moeilijke tijd hebben gekend, komt uit alle rapporten en

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De strafoplegging
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verklaringen naar voren. De rechtbank snapt dat dat invloed heeft op wie de verdachte is en hoe
hij functioneert.

De rechtbank heeft de rapporten gelezen van de Raad voor de Kinderbescherming, de psychiater
en de psycholoog.

In het rapport van de (kj-)psychiater, [naam 2] (29 juni 2018) leest de rechtbank dat de verdachte
een reactieve hechtingsstoornis en PTSS heeft, dat er alcoholmisbruik in het verleden was en dat
hij een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling heeft.

In het rapport van de (klinisch) psycholoog, dr. [naam 3] (3 juli 2018) leest de rechtbank dat de
verdachte een zeer ernstig sociaal-emotioneel verwaarloosde jongen is en ook dat er sprake is
van PTSS en forse hechtingsproblematiek met als gevolg een ernstig bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling.

Dit betekent dat de verdachte zich niet goed kan ontwikkelen door stoornissen die hij heeft. De
stoornissen heeft hij door wat hem in zijn jeugd allemaal is aangedaan, zowel lichamelijk als
geestelijk.

Hierboven is al overwogen dat door die stoornissen het feit ook niet helemaal aan de verdachte
kan worden toegerekend.

De Raad voor de Kinderbescherming, de psycholoog en de psychiater adviseren de rechtbank om
een pij-maatregel op te leggen, zodat de verdachte de behandeling kan krijgen die hij nodig heeft
na alles wat er in zijn leven is gebeurd.

Geadviseerd wordt om deze behandeling te laten plaatsvinden in een forensische afdeling binnen
de TOPGGz, zoals bijvoorbeeld de Catamaran in Eindhoven en niet in een jeugdgevangenis (JJI),
omdat de jongeren daar waarschijnlijk een slechte invloed op de ontwikkeling van de verdachte
zullen hebben.

De rechtbank is het eens met de deskundigen dat behandeling voor de verdachte het best is. De
verdachte vindt dat zelf ook.

Een pij-maatregel kan alleen worden opgelegd als het gaat om een heel ernstig feit, namelijk een
feit waarvoor 4 jaar of meer gevangenisstraf kan worden opgelegd, als de verdachte tijdens dat
feit een ernstige stoornis had en als het voor de veiligheid van anderen beter is dat de maatregel
wordt opgelegd.

De maatregel moet bovendien ook in het belang van de verdachte zijn.

Het gaat hier om een heel ernstig feit, want er kan een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar voor
worden opgelegd.

In de rapporten is ook te lezen dat de verdachte een ernstige stoornis of zelfs wel meer dan één
heeft.

Verder is het voor de verdachte en ook voor zijn zusje (en misschien ook andere mensen die met
de verdachte te maken krijgen) goed als hij behandeld wordt, zodat hij de hulp krijgt die hij nodig
heeft en er in de toekomst ook nooit meer zoiets gebeurt.

De rechtbank zal daarom de pij-maatregel opleggen.

Een pij-maatregel wordt altijd opgelegd voor een periode van drie jaar (twee jaar in een inrichting
en een jaar met voorwaarden).

De verdachte wordt veroordeeld voor een feit dat het recht van zijn zusje in gevaar heeft gebracht
om zelf te bepalen wat er met haar lichaam gebeurt. In zo’n geval kan de maatregel na twee jaar
verlengd worden.
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7.2.

7.3.

De maatregel kan na meerdere verlengingen in totaal maximaal zeven jaar duren (zes jaar en een
jaar met voorwaarden).

De deskundigen hebben geadviseerd de behandeling te laten plaatsvinden in een instelling zoals
de Catamaran in plaats van een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Daarom adviseert de rechtbank de
plaatsingscoördinator de maatregel ten uitvoer te leggen in de Catamaran te Eindhoven of in een
andere inrichting die aansluit bij de persoonlijkheid van de verdachte en dus niet in een gewone
jeugdgevangenis.

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de verdachte ook nog een jeugddetentie op te
leggen. Om te bepalen of dat een gepaste straf is, kijkt de rechtbank naar alles wat er over de
verdachte is gezegd en geschreven en vooral naar de vaststelling dat het feit de verdachte niet
helemaal kan worden toegerekend. Daarom zal de rechtbank geen jeugddetentie opleggen.

Mevrouw [naam 1] heeft zich als wettelijk vertegenwoordiger van [slachtoffer] namens haar als
benadeelde partij gevoegd. Dat wil zeggen dat zij namens haar een vergoeding heeft gevraagd voor
de schade die de verdachte heeft veroorzaakt

Zij heeft een vordering ingediend voor een bedrag van in totaal € 19.003,=.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de benadeelde partij niet-ontvankelijk te
verklaren. Dat betekent dat er geen uitspraak over de vordering wordt gedaan in de
strafprocedure, maar dat daar een procedure bij een andere rechter, een burgerlijke rechter, voor
nodig is.

Het standpunt van de officier van justitie is dat het in deze fase lastig vast te stellen is welke van
de gevorderde schadeposten zijn veroorzaakt door wat de verdachte heeft gedaan.

Het standpunt van de verdediging

Mr. Windhorst heeft de rechtbank gevraagd de vordering af te wijzen. Als dat gebeurt, is de
vordering daarmee afgedaan en kan er niet in een andere procedure nog over geoordeeld
worden.

Haar standpunt is dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven € 10.000,00 heeft uitgekeerd en dat
dat gezien moet worden als een vergoeding voor de immateriële schade, smartengeld dus. De rest
van de vordering kan worden afgewezen, omdat de schade niet is veroorzaakt door wat de
verdachte heeft gedaan.

Mocht de rechtbank daar anders over denken, dan heeft ze gevraagd de officier van justitie te
volgen en de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

Het oordeel van de rechtbank

Het gaat hier om de complexe situatie waarin een broer en zijn zusje een extreem belast verleden

7 De vordering van de benadeelde partij
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hebben en ook daardoor waarschijnlijk al schade hebben opgelopen. De broer zal nu worden
veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn zusje en de voogd van hen beiden heeft een
omvangrijke vordering ingediend namens de één tegen de ander. Met het oog op de verschillende
belangen van de verdachte en zijn voogd is een bijzondere curator voor de verdachte benoemd,
die van de rechtbank nog langer ingeschakeld moet blijven.

De uitzonderlijke omstandigheden van dit geval maken dat de rechtbank vindt dat behandeling
van de vordering een te zware belasting van dit strafproces is.

Daarom zal de rechtbank de vordering niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat [naam 1] en/of
[slachtoffer] de vordering bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

De rechtbank moet ook bepalen wie de kosten moet dragen die zijn gemaakt in verband met de
vordering.

Omdat de rechtbank de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren, zal de rechtbank [naam 1]
veroordelen in de kosten die de verdachte tot de dag van de uitspraak gemaakt heeft om zich te
verdedigen tegen de vordering. De rechtbank begroot die kosten tot vandaag op

€ 0,00.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de rechtbank gevraagd de op de beslaglijst vermelde telefoon terug te
laten gegeven.

Het standpunt van de verdediging

Mr. Windhorst heeft net als de officier van justitie teruggave van de telefoon gevraagd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat er geen reden meer is om de telefoon niet terug te geven en bepaalt
dat de telefoon aan de verdachte zal worden teruggegeven.

De maatregel die de rechtbank zal opleggen is gebaseerd op de artikelen:

77a, 77g, 77s en 244 van het Wetboek van Strafrecht, zoals ze golden op het moment dat het feit
gepleegd werd.

De rechtbank:

8 De inbeslaggenomen goederen

9 De toepasselijke wetsartikelen

10 De beslissing
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verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan;

volgens de wet is dit:

MET IEMAND BENEDEN DE LEEFTIJD VAN TWAALF JAAR HANDELINGEN PLEGEN DIE BESTAAN UIT HET
SEKSUEEL BINNENDRINGEN VAN HET LICHAAM

verklaart dit feit en de verdachte strafbaar;

verklaart niet bewezen wat meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en
spreekt de verdachte daarvan vrij;

legt aan de verdachte op de maatregel van

plaatsing in een inrichting voor jeugdigen

adviseert de maatregel ten uitvoer te leggen in de Catamaran te Eindhoven of in een andere inrichting (niet
zijnde een Justitiële Jeugdinrichting) die aansluit bij de persoonlijkheid van de verdachte;

bepaalt dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk is;

bepaalt dat de benadeelde partij de vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten die door de verdachte zijn gemaakt om zich te
verdedigen tegen de vordering en begroot die kosten tot vandaag op € 0,00;

gelast de teruggave aan de verdachte van de op de beslaglijst vermelde telefoon.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. van Wezel, kinderrechter, voorzitter,

mr. C.F. Mewe, kinderrechter,

en mr. D.G.J. Dop, kinderrechter,

in tegenwoordigheid van mr. D.V. Verbree, griffier.
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3

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 september 2018.

Mr. Dop is buiten staat dit vonnis te ondertekenen.

Bijlage 1

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2017 tot en met 14 april
2018 te [gemeente] , met [slachtoffer] , geboren op 1 juni 2008, die toen de leeftijd van twaalf jaar
nog niet had bereikt, een of meer handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden
uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] , te weten het meermalen,
althans eenmaal duwen/brengen van zijn, verdachtes penis in de vagina en/of anus van die
[slachtoffer] .

Bijlage 2

hij op tijdstip in de periode van 1 december 2017 tot en met 14 april 2018 te [plaats] , met
[slachtoffer] , geboren op [geboortedag 2] 2008, die toen de leeftijd van twaalf jaar nog niet had
bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam
van die [slachtoffer] , te weten het meermalen duwen/brengen van zijn, verdachtes penis in anus van
die [slachtoffer] .

Als in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkwamen, dan zijn deze in de bewezenverklaring
verbeterd. Dit heeft de verdachte dan geen nadeel opgeleverd.

Wanneer hierna wordt verwezen naar verklaringen, dan zijn dat verklaringen uit het politiedossier
met nummer PL1500-2018097263

Proces-verbaal van aangifte [naam 1] , blz. 37, 38, 4e alinea, 39, 4e alinea, 43, 5e en 6e alinea

Proces-verbaal van bevindingen, blz. 123, 132, 133, 136
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Team jeugd

Zittingsplaats: Breda
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nader vonnis van de meervoudige kamer d.d. 11 december 2018

in de strafzaak tegen de minderjarige

[Verdachte]

geboren op [Geboortedag] 1999 te [Geboorteplaats]

wonende [Adres]

raadsman mr. M.J. Crombach, advocaat te Tilburg

De zaak is inhoudelijk behandeld met gesloten deuren op de zitting van 24 juli 2018, waarbij de
officier van justitie, mr. Van den Oever, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.
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Bij tussenvonnis van 7 augustus 2018 heeft de rechtbank het volgende geoordeeld ten aanzien van
de bewezenverklaring van het tenlastegelegde feit.

“ 4.3 Het oordeel van de rechtbank

[Slachtoffer] heeft aangifte gedaan van een verkrachting met geweld, gepleegd op 4 februari 2018 1 te
Rijen. Zij ging in de nacht van vrijdag op zaterdag de hond uitlaten en liep hierbij een rondje om het veldje
bij hun huis. Er liep een jongen een paar meter voor haar in de richting van haar huis. [Slachtoffer] bleef op
de hoek van de straat wachten, zodat hij verder zou lopen en zij naar huis kon gaan. De jongen draaide
echter om en kwam in versneld tempo naar haar toe. De jongen pakte [Slachtoffer] vast en deed zijn hand
over haar gehele gezicht, zodat zij niks meer kon zien. De jongen heeft haar een paar meter meegetrokken
en op de grond geduwd. Op het moment dat [Slachtoffer] op de grond lag met de jongen op haar zei de
jongen tegen haar: “bh uit, bh uit.” De jongen ging toen met zijn hand via de onderkant onder het shirt van
[Slachtoffer] en zoende haar. [Slachtoffer] voelde de tong van de jongen in haar mond en dat hij met zijn
tong tegen haar tong kwam. Hij probeerde met zijn tong rondjes in haar mond te draaien. Hij probeerde
haar bh uit te trekken en heeft haar borsten betast. De jongen hield hierbij steeds zijn hand op het gezicht
van [Slachtoffer] waardoor zij niks kon zien. Vervolgens voelde [Slachtoffer] dat de jongen met zijn hand in
haar broek ging en met zijn hand onder haar string kwam. Hij ging met zijn vinger of vingers tussen haar
schaamlippen. Dit was best pijnlijk. Op een gegeven moment rende de jongen weg. [Slachtoffer] is
vervolgens ook naar huis gerend. Thuis merkte zij dat haar bh in het midden gebroken was. Later heeft zij
gemerkt dat zij een wondje aan de binnenzijde van haar schaamlippen had. Ook had zij schrammen bij haar
nek en in haar gezicht, een dikke bovenlip en een wondje aan de binnenkant van haar lip, een bult op haar
rechterarm en had zij pijn aan haar rechterbovenarm. 2

Op 5 februari 2017 is forensisch onderzoek verricht. Tijdens het onderzoek zijn overzicht- en detail foto’s
gemaakt van het zichtbare letsel aanwezig op het lichaam van [Slachtoffer] . 3

Er zijn onder andere foto’s gemaakt van de bovenlip, de kin, de rechter onderarm en de binnenzijde van de
grote schaamlippen. Op de foto van de bovenlip zijn twee kleine scheurverwondingen zichtbaar. Op de foto
van de kin is een roodverkleuring van de huid zichtbaar en kleine krasverwondingen. Deze verwondingen
aan het gelaat zouden kunnen passen bij het vastpakken van het gezicht. De roodverkleuring in de hals
recht onder de kin zou door een duim en nagel van een rechtshandig persoon veroorzaakt kunnen zijn, die
zijn vingers op de lippen van het slachtoffer heeft gelegd en zo de lip tegen de tand heeft geduwd bij een
open mond. Zo kan de tand door de lip zijn gegaan.

Op de foto van de rechter onderarm is een lichte zwelling zichtbaar, de kleur van de huid is hier wat bleker,
met een viertal rode puntvormige letsels. Deze verwonding kan veroorzaakt zijn door de ondergrond, waarop
het slachtoffer lag. Ook kan de dader de arm op de grond hebben gedrukt, waarbij er een oneffenheid in de
bodem daar voor extra druk heeft gezorgd. Door verhoogde externe druk is er oedeem opgetreden en
zwelling ontstaan.

Op de foto van de binnenzijde van de schaamlippen is een schaafverwonding zichtbaar. Dit betekent dat
daar iets langs is gegaan. Dit kan een hand of voorwerp zijn. De verwonding kan veroorzaakt zijn door een
nagel of een voorwerp. De binnenzijde van de grote schaamlippen is alleen te bereiken door de
schaamlippen te spreiden of uit elkaar te duwen. In een slipje liggen de grote schaamlippen tegen elkaar.

De forensisch arts concludeert dat de verwondingen passen bij het verhaal van [Slachtoffer] . 4

Blijkens vergelijkend DNA-onderzoek wordt geconcludeerd dat het DNA-profiel van verdachte matcht met
het afgeleide DNA-profiel van het DNA in de bemonstering van de BH, buitenzijde cups. Dit betekent dat
verdachte donor kan zijn van DNA in de bemonstering. 5

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij niet kon slapen en toen een rondje is gaan lopen. Toen hij
[Slachtoffer] tegen kwam heeft hij haar vastgepakt en meegetrokken. Hij wist toen nog niet dat het
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4.4

[Slachtoffer] was. Toen verdachte [Slachtoffer] meetrok, is zij gevallen en is hij op haar gaan zitten met een
knie aan beide kanten van haar lichaam. Verdachte heeft zijn hand op de mond van [Slachtoffer] gehouden
omdat zij begon te gillen. Hij is met zijn hand onder het shirt van [Slachtoffer] gegaan en heeft haar
borsten betast. Ook is hij met zijn hand in de broek van [Slachtoffer] gegaan. Hij heeft [Slachtoffer] ook een
tongzoen gegeven. Op een gegeven moment dacht verdachte: ‘waar ben ik nu mee bezig’ en wilde hij weg.
Hij heeft toen zijn hand uit de bh van [Slachtoffer] getrokken, waardoor de bh waarschijnlijk kapot is
gegaan. Verdachte is toen weggerend. 6

Op basis van bovenstaande bewijsmiddelen stelt de rechtbank vast dat het primair ten laste gelegde, zijnde
verkrachting door geweld en andere feitelijkheden, bewezen kan worden verklaard. De aangifte van
[Slachtoffer] vindt naar het oordeel van de rechtbank steun in de letselverklaring en de DNA-match en de
deels bekennende verklaring van verdachte. Verdachte verklaart niet duidelijk of hij met zijn hand in haar
slipje is gegaan; hij zegt zich dit niet te kunnen herinneren. Op basis van de aangifte en de letselverklaring
gaat de rechtbank er echter vanuit dat verdachte wel degelijk met een vinger of meerdere vingers tussen de
schaamlippen van [Slachtoffer] heeft gewreven. De rechtbank wijst op het arrest dat de Hoge Raad op 18
mei 2010 (NJ 2010/287) heeft gewezen. De Hoge Raad heeft in dit arrest het oordeel van het Hof in stand
gelaten dat het met de vingers tussen de schaamlippen zitten kan worden beschouwd als het seksueel
binnendringen van het lichaam. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat vaststaat dat
verdachte handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam
van [Slachtoffer] .

De geweldshandelingen bestaan eruit dat verdachte [Slachtoffer] onverhoeds heeft benaderd, haar
vervolgens een paar meter mee heeft gesleurd, vervolgens bovenop [Slachtoffer] is gaan zitten en zijn hand
op het gezicht van [Slachtoffer] heeft geduwd en vervolgens heeft geroepen dat [Slachtoffer] haar bh uit
moest trekken. Door deze handelingen is er voor [Slachtoffer] een bedreigende situatie ontstaan en was er
sprake van dwang waardoor verdachte de seksuele handelingen kon verrichten.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

hij op of omstreeks 04 februari 2017 te Rijen, gemeente Gilze en Rijen,

(telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en /of bedreiging met geweld of (een) andere
feitenlijkhe (i) d ( en )

[Slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling ( en ) die (telkens) bestond(en)
uit of mede bestond ( en ) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [Slachtoffer] ,

hebbende verdachte (telkens) meermalen, in ieder geval éénmaal ,

- zijn, verdachtes, tong in de mond van die [Slachtoffer] gestoken en /of op haar mond gekust en /of

- haar borst ( en ) betast en /of vervolgens

- met zijn vingers tussen haar schaamlippen heeft gewreven en /of haar vagina heeft betast

en bestaande dat geweld of die andere feitenlijkhe(i)d(en) en /of die bedreiging met geweld of die andere
feitelijkhe (i) d ( en ) hierin dat verdachte (telkens) meermalen, in ieder geval éénmaal,

- die [Slachtoffer] onverhoeds heeft benaderd en /of

- die [Slachtoffer] vervolgens een paar meter mee heeft gesleurd en /of vervolgens

- bovenop die [Slachtoffer] is gaan zitten en /of zijn hand op het gezicht van die [Slachtoffer] heeft
geduwd en /of

- vervolgens riep dat die [Slachtoffer] haar bh uit moest trekken

en /of ( aldus ) voor die [Slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan ”

Vervolgens heeft de rechtbank in het tussenvonnis van 7 augustus 2018 (kort weergegeven)
overwogen dat zij tijdens de beraadslaging tot de conclusie is gekomen dat het onderzoek niet
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3.1

3.2

3.3

volledig is geweest. Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat aan de hand van de voorhanden
zijnde stukken en de behandeling ter terechtzitting niet voldoende kan worden beoordeeld of
verdachte strafbaar is en zo ja, welke straf opgelegd moet worden. De rechtbank heeft nader
onderzoek in de vorm van een psychiatrisch onderzoek noodzakelijk geacht om tot een uitspraak
te kunnen komen. Dit om meer informatie te krijgen over de persoon en de persoonlijkheid van
verdachte en de wijze waarop het recidive risico kan worden verminderd. De rechtbank heeft het
onderzoek heropend en geschorst en bevolen dat het onderzoek ter terechtzitting op een nader
te bepalen datum wordt hervat. Zij heeft de stukken in handen van de rechter-commissaris
gesteld met het verzoek het hierboven omschreven onderzoek te doen uitvoeren.

Op 22 augustus 2018 is psychiater drs. E.L.G. Heinsman-Carlier als deskundige benoemd voor het
verrichten van het psychiatrisch onderzoek van verdachte. Zij heeft op 17 oktober 2018 rapport
uitgebracht van haar onderzoek en conclusies.

De zaak is vervolgens met gesloten deuren op de zitting van 27 november 2018 voortgezet. Met
instemming van de raadsman van verdachte en de officier van justitie - is het onderzoek ter
terechtzitting hervat in de stand waarin het zich op het tijdstip van de schorsing bevond. Daarbij
hebben de officier van justitie, mr. Van den Oever, en de verdediging hun nadere standpunten
kenbaar gemaakt.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter zitting van 27 november 2018 haar eis, zoals eerder gevorderd ter
zitting van 24 juli 2018, enigszins gewijzigd. De officier van justitie vordert thans aan verdachte op
te leggen een jeugddetentie van 12 maanden met aftrek van het voorarrest van 12 dagen,
waarvan 353 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere
voorwaarden een meldplicht bij de jeugdreclassering (de rechtbank begrijpt: Stichting
Jeugdbescherming Brabant, locatie Tilburg), meewerken aan de behandeling bij GGZ Breburg of
een soortgelijke instantie ook als de jeugdreclassering een eventuele vervolgbehandeling
noodzakelijk acht, een contactverbod met [Slachtoffer] en een locatieverbod. Daarnaast vordert de
officier van justitie aan verdachte op te leggen een werkstraf van 200 uur. Ook vordert zij de
dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden en het reclasseringstoezicht.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging kan zich vinden in de eis van de officier van justitie. Daarbij heeft de verdediging
benadrukt dat verdachte zich heel bewust is van wat er is gebeurd en wat hij heeft gedaan. Ook
is verdachte zich bewust van zijn rol. Hij wil herhaling in de toekomst voorkomen en is zelf naar de
huisarts gegaan om hulp te zoeken. Hij is al enige tijd onder behandeling bij GGZ Breburg.
Verdachte werkt hieraan goed mee.

Het oordeel van de rechtbank

Om te bepalen welke straf het best past bij verdachte en bij wat hij heeft gedaan, kijkt de

2 De strafbaarheid

3 De strafoplegging
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rechtbank naar het feit en hoe ernstig dat is, maar ook naar de verdachte zelf en wie hij is en wat
nodig is om herhaling te voorkomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een buitengewoon ernstig zedendelict. Hij heeft
[Slachtoffer] in de nacht van 3 op 4 februari 2017, op het moment dat zij haar hond aan het
uitlaten was, in de nabijheid van haar ouderlijke woning benaderd en op gewelddadige wijze
meegetrokken in de richting van bosjes. Verdachte is op [Slachtoffer] gaan zitten en heeft zijn
hand op haargezicht geduwd. Hij heeft [Slachtoffer] vervolgens gedwongen tot het ondergaan van
seksuele handelingen, waarbij [Slachtoffer] ook is verkracht. Daarmee heeft verdachte een
ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van [Slachtoffer] . Verdachte
heeft zijn eigen seksuele behoeften en bevrediging vooropgesteld. Hij heeft op dat moment op
geen enkele manier rekening gehouden met de gevoelens van angst en pijn van [Slachtoffer] en
de verstrekkende gevolgen van zijn handelen voor [Slachtoffer] . De ervaring leert dat slachtoffers
van een feit als het onderhavige vaak nog jarenlang last hebben van de gevolgen. Uit de
schriftelijke slachtofferverklaring, die [Slachtoffer] ter zitting van 24 juli 2018 heeft voorgelezen,
blijkt dit ook. [Slachtoffer] heeft nog altijd last van psychische klachten die haar belemmeren in het
dagelijks leven. De rechtbank rekent verdachte dit zwaar aan. Daarnaast neemt de rechtbank het
verdachte zeer kwalijk dat hij zich in eerste instantie als getuige in plaats van als dader heeft
voorgedaan. Hij heeft hiermee geprobeerd het door hem gepleegde feit te verhullen en heeft
[Slachtoffer] daarbij bewust misleid. Daarmee heeft verdachte [Slachtoffer] nog meer leed
aangedaan.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf
rekening gehouden met het blanco strafblad van verdachte.

Daarnaast heeft de rechtbank in ogenschouw genomen het over verdachte uitgebrachte rapport
van GZ-psycholoog drs. M.M.F. Casteren van 12 april 2018. De psycholoog heeft vastgesteld dat bij
verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikke-ling van de geestvermogens in de vorm van
narcistische persoonlijkheidstrekken. Hiermee samenhangend is sprake van een verstoorde
affectregulatie, inadequate copingsvaardig-heden (seksuele coping), een verhoogde
krenkbaarheid en een gebrekkige zelfreflectie en zelfinzicht. De gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens hebben verdachte beïnvloed ten tijde van het tenlastegelegde, waarbij
geadviseerd wordt om verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen. Het
risico op algemene recidive (alle type delinquent gedrag) wordt als laag ingeschat. Het risico op
seksuele delicten wordt echter als hoog ingeschat, waarbij met name risicoverhogend zijn de
gebrekkige emotieregulatie en de aanwijzingen voor inadequate seksuele coping. De psycholoog
adviseert de rechtbank om, bij een bewezenverklaring, aan verdachte een (deels) voorwaardelijke
straf op te leggen met als bijzondere voorwaarde het voortzetten van de ambulante behandeling
van verdachte bij GGZ Breburg.

Tevens heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf meegewogen het rapport van psychiater
drs. E.L.G. Heinsman-Carlier dat zij over verdachte op 17 oktober 2018 heeft uitgebracht. De
psychiater heeft vastgesteld dat bij verdachte sprake is van problemen met (algemene en
seksuele) zelfregulatie, depressieve stemmingsklachten, narcistische afweer / verharding en
aanhoudende woede / wrok. Deze problematiek kan worden geplaatst in het kader van
narcistische en borderline persoonlijkheidstrekken. Zijn narcistische en borderline
persoonlijkheidstrekken hebben verdachte beperkt in zijn keuzevrijheid van handelen ten tijde van
het tenlastegelegde. Geadviseerd wordt om verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate
toe te rekenen. De kans op recidive van een soortgelijk delict zoals ten laste gelegd is zonder
behandeling en toezicht op korte termijn als matig, maar op langere termijn als hoog in te
schatten. Daarbij spelen de problemen van verdachte met zelfregulatie een belangrijke risicofactor.
De psychiater adviseert de rechtbank om, bij een bewezenverklaring, aan verdachte een (deels)
voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen met als bijzondere voorwaarde het voortzetten van
de ambulante behandeling van verdachte bij GGZ Breburg. Met duidelijke en strikte afspraken over
vrijheden en mogelijke risicosituaties, als voorwaarde voor een ambulante behandeling, zou
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redelijkerwijs voldoende greep op de kans op recidive moeten worden verkregen. Hierbij is door
de psychiater het risico afgewogen dat verdachte in een klinische setting juist kan verslechteren
en/of verharden.

Ook heeft de rechtbank in aanmerking genomen het rapport van de Raad voor de
Kinderbescherming (hierna te noemen: Raad) van 18 mei 2018, de toelichting hierop ter zitting van
24 juli 2018 en hetgeen de Raad verder nog naar voren heeft gebracht ter zitting van 27
november 2018. De Raad heeft naast zorgen over de seksuele ontwikkeling van verdachte, ook
zorgen over de wijze waarop verdachte met zijn emoties omgaat en over zijn inlevingsvermogen
in anderen. Behandeling van de problematiek van verdachte moet voorop staan, waarbij de Raad
het noodzakelijk acht dat de huidige (zeden)behandeling van verdachte bij GGZ Breburg wordt
gecontinueerd. De Raad adviseert bij een veroordeling op te leggen een onvoorwaardelijke
werkstraf en een voorwaardelijke jeugddetentie met als bijzondere voorwaarden een meldplicht
bij de jeugdreclassering van Stichting Jeugdbescherming Brabant (hierna te noemen: JBB) en het
verplicht mee werken van verdachte aan zijn huidige behandeling bij GGZ Breburg of een
soortgelijke instantie. Wat betreft de duur van de proeftijd refereert de Raad zich aan het oordeel
van de rechtbank.

Tot slot heeft de rechtbank rekening gehouden met hetgeen door JBB op beide zittingen naar
voren is gebracht. JBB heeft aangegeven tevreden te zijn over verdachte. Verdachte heeft zijn
Havo-diploma behaald en heeft een goede start gemaakt bij zijn huidige opleiding vastgoed en
makelaardij. Hij laat zien dat hij gemotiveerd is en haalt goede cijfers. Uit contact met de
behandelaar van GGZ Breburg is gebleken dat verdachte goed meewerkt aan zijn behandeling. Hij
komt afspraken na. Hoewel hij in het begin moeite had om openheid in zaken te geven, lukt het
hem nu om zich open te stellen in de gesprekken. Verdachte leert zichzelf steeds beter kennen.
Indien verdachte de behandeling goed doorloopt en hieraan blijft meewerken, wordt het
recidiverisico als laag ingeschat. Nu vanuit GGZ Breburg is aangegeven dat de behandeling een
periode van twee jaar zal beslaan, acht de JBB een proeftijd van twee jaar passend.

De rechtbank neemt voormelde conclusies van de deskundigen over en maakt deze tot de hare. Bij
de oplegging van de straf zal de rechtbank aldus in aanmerking nemen dat het feit in verminderde
mate aan verdachte is toe te rekenen.

Alles als hiervoor genoemd afwegend, is de rechtbank met de officier van justitie van oordeel dat
een jeugddetentie van 365 dagen, met aftrek van het voorarrest, passend en noodzakelijk is. Zij
zal hiervan 353 dagen voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van twee jaar. Dit brengt met
zich dat verdachte niet terug gaat in detentie. Naast de algemene voorwaarden zal de rechtbank
aan deze voorwaardelijke straf de volgende bijzondere voorwaarden verbinden: een meldplicht bij
de jeugdreclassering van Stichting Jeugdbescherming Brabant, locatie Tilburg, meewerken aan de
behandeling bij GGZ Breburg of een soortgelijke instantie ook als de jeugdreclassering een
eventuele vervolgbehandeling noodzakelijk acht, en een contactverbod van verdachte met
[Slachtoffer] . De rechtbank ziet geen noodzaak om, zoals wel gevorderd door de officier van
justitie, een locatieverbod aan verdachte op te leggen omdat de rechtbank verwacht dat een
contactverbod voor verdachte voldoende waarborgen biedt. Met de voorwaardelijke straf en de
daarbij behorende bijzondere voorwaarden wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden
opnieuw strafbare feiten te plegen en begeleiding mogelijk te maken. Daarnaast zal de rechtbank
verdachte een taakstraf in de vorm van een onvoorwaardelijke werkstraf van 200 uur opleggen.
Daartoe overweegt de rechtbank dat zij het van belang acht dat verdachte de directe gevolgen
van zijn handelen ondervindt door tijd te moeten besteden aan het verrichten van onbetaalde
arbeid. Voorts wordt hiermee de ernst van het onderhavige feit nogmaals benadrukt.

Dadelijke uitvoerbaarheid

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een misdrijf dat is gericht tegen de onaantastbaarheid
van het lichaam van een of meer personen, te weten verkrachting.
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4.1

4.2

4.3

Op basis van de voorliggende stukken en hetgeen op beide zittingen naar voren is gebracht, is de
rechtbank gebleken dat verdachte gemotiveerd is voor zijn behandeling bij GGZ Breburg. De
ouders van verdachte en de JBB hebben ter zitting van 27 november 2018 aangegeven dat
verdachte veel baat heeft bij zijn behandeling. Gezien wordt dat verdachte beter met zijn emoties
kan omgaan en zich steeds meer open stelt. De rechtbank acht dit een positieve ontwikkeling. Dit
neemt echter niet weg dat alle deskundigen het recidiverisico hoog inschatten. Zij benadrukken
het belang en de noodzaak van de voorzetting van de huidige behandeling van verdachte bij GGZ
Breburg. Gelet hierop, alsook op de hiervoor omschreven problematiek van verdachte, is de
rechtbank van oordeel dat de kans groot is dat verdachte wederom een zedenmisdrijf zal begaan
bij een eventuele staking van zijn behandeling. Om dat te voorkomen, zal de rechtbank
overeenkomstig de eis van de officier van justitie bevelen dat de hierna op grond van artikel 77z
van het Wetboek van Strafrecht te stellen voorwaarden en het op grond van artikel 77aa van het
Wetboek van Strafrecht uitgeoefende toezicht dadelijk uitvoerbaar zijn.

[Slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd. Zij wil haar schade op verdachte
verhalen.

[Slachtoffer] vordert een schadevergoeding van in totaal € 7.647,79, waarvan € 1.897,79 aan
materiële schade en € 5.750,- aan immateriële schadeen met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gehele toewijzing van de vordering van [Slachtoffer]
, vermeerderd met de wettelijke rente en oplegging van de schadevergoedings-maatregel.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft het materiële deel van de vordering, met uitzondering van de door
[Slachtoffer] gevorderde kosten van de osteopatische behandelingen, niet betwist. Ten aanzien
van het immateriële deel heeft de verdediging verzocht het bedrag te matigen. De verdediging
acht het gevorderde bedrag aan immateriële schade aan de hoge kant. Verdachte is bovendien
nog jong en heeft geen fulltime baan.

Het oordeel van de rechtbank

Vast is komen te staan dat aan [Slachtoffer] door het bewezen verklaarde strafbare feit
rechtstreeks materiële schade is toegebracht. De rechtbank is van oordeel dat alle posten die
[Slachtoffer] heeft opgevoerd, toewijsbaar zijn nu zij aannemelijk zijn en met facturen zijn
onderbouwd. Dit geldt ook voor de kosten die [Slachtoffer] heeft moeten maken in verband met
haar behandelingen bij de osteopaat. De verdediging heeft deze laatste kosten weliswaar
betwist, maar op generlei wijze onderbouwd dat deze kosten niet een rechtstreeks gevolg zijn
van het bewezenverklaarde feit. Gelet op de overgelegde facturen, bestaat er bij de rechtbank
voorts geen twijfel dat deze kosten buiten de dekking van de zorgverzekeraar vallen.

Ook, en evenmin betwist door de verdediging, is vast komen te staan dat aan [Slachtoffer] door
het bewezen verklaarde feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. De rechtbank stelt de
schade op basis van de thans gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid
vast op € 2.000,-. Daarbij realiseert de rechtbank zich dat zij aan [Slachtoffer] een (behoorlijk)
lager bedrag aan immateriële schadevergoeding toekent dan door haar is gevorderd. De
rechtbank doet daarmee niets af aan het leed van [Slachtoffer] . Zij is echter van oordeel dat de
zaken waarnaar de raadsman van [Slachtoffer] heeft verwezen ter onderbouwing van de hoogte

4 De benadeelde partij
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van de gevorderde immateriële schade onvoldoende vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak.
Vandaar dat de rechtbank het bedrag heeft gematigd tot een naar haar oordeel en mede gelet op
vergelijkbare zaken passende vergoeding voor deze schade.

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank verdachte aansprakelijk voor een totaal bedrag aan
schadevergoeding van € 3.897,79. Zij zal de vordering tot dat bedrag dan ook toewij-zen. Voor
het overige acht de rechtbank het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt en zij zal
[Slachtoffer] daarom voor dat deel niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering. Dat deel van haar
vordering kan [Slachtoffer] bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank zal aan verdachte de schadevergoedingsmaatregel opleggen. Daarbij zal echter
geen vervangende jeugddetentie worden bepaald of opgelegd. In artikel 37 aanhef en onder b
van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is bepaald dat gevangenneming
van een kind slechts wordt gehanteerd als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke
passende duur. Dit betekent naar het oordeel van de rechtbank dat tot het opleggen van
jeugddetentie in het geval een kind niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, slechts in zeer
uitzonderlijke situaties kan worden overgegaan. Naar het oordeel van de rechtbank is van een
dergelijke uitzonderlijke situatie in deze zaak geen sprake. Immers, mede gelet op de houding van
verdachte gaat de rechtbank er vanuit dat verdachte zich maximaal zal inspannen het aan
[Slachtoffer] toe te wijzen bedrag aan schadevergoeding te voldoen. Het opleggen van
vervangende jeugddetentie in aanvulling op de schadevergoedingsmaatregel acht de rechtbank
onder deze omstandigheid dan ook niet opportuun.

De beslissing berust op de artikelen 27, 36f, 77a, 77g, 77h, 77i, 77m, 77ma, 77n, 77x, 77y, 77z, 77za,
77aa, 242 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen
verklaarde.

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 1 en daarin onder 4.4. is
omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Primair: Verkrachting;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 365 dagen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft
doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie;

5 De wettelijke voorschriften

6 De beslissing
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- bepaalt dat een gedeelte van deze jeugddetentie groot van 353 dagen niet ten uitvoer zal worden
gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, omdat verdachte voor het einde van de
proeftijd van twee jaren na te melden voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarden:

* dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

* dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan
het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

* dat verdachte medewerking zal verlenen aan het door de jeugdreclassering te houden toezicht,
bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de
medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich uiterlijk op 13 december 2018 te 16:00 uur zal melden bij Stichting
Jeugdbescherming Brabant, locatie Tilburg, en zich daarna gedurende een door de jeugdreclassering
te bepalen periode (die loopt tot maximaal einde van de proeftijd) en op de door de jeugdreclassering
te bepalen tijdstippen zal melden bij de jeugdreclassering, zo frequent en zo lang deze instelling dat
noodzakelijk acht;

* dat verdachte meewerkt aan de behandeling bij GGZ Breburg of een soortgelijke instantie, ook als
de jeugdreclassering een eventuele vervolgbehandeling noodzakelijk acht;

* dat verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal
opnemen, zoeken of hebben met [Slachtoffer]

* beveelt dat de gestelde voorwaarden en het uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

- veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 200 uren;

- beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie
zal worden toegepast van 100 dagen;

Benadeelde partij

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [Slachtoffer] van € 3.897,79, waarvan €
1.897,79 ter zake van materiële schade en € 2.000,- ter zake van immateriële schade;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer
[Slachtoffer] , € 3.897,79 te betalen;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de
benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

- heft het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis op.

Dit vonnis is gewezen door mr. Prenger, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. Van Gessel en mr.
Huiskamp, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Aarts-Snatersen, griffier, en is uitgesproken ter
openbare zitting op 11 december 2018.
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De rechtbank begrijpt ‘4 februari 2017’

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld
het eindproces-verbaal met dossiernummer PL2000-2017026606 van de regionale eenheid politie
Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde
opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 199. het proces-verbaal van aangifte
door [Slachtoffer] , pagina 97 tot en met 100 van voornoemd eindproces-verbaal;

het proces-verbaal sporenonderzoek-letselfotografie, pagina 180 van voornoemd eindproces-
verbaal;

de rapportage letselbeschrijving, pagina 182 tot en met 184 van voornoemd eindproces-verbaal;

het rapport onderzoek naar biologische sporen en DNA-onderzoek, pagina 192 tot en met 196 van
voornoemd eindproces-verbaal;

de verklaring van verdachte, afgelegd ter zitting van 24 juli 2018.
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Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Datum uitspraak 26-02-2019

Datum publicatie 26-02-2019

Zaaknummer 02-821002-17, 02-700145-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Veroordeling voor vermogensdelicten waaronder meerdere woninginbraken
gevolgd door autodiefstallen. Witwassen. Overtreding artikel 5
Wegenverkeersweg. Geen toepassing adolescentenstrafrecht. Strafmaat.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Strafrecht

Zittingsplaats: Middelburg

parketnummer: 02/821002-17 en 02/700145-17

vonnis van de meervoudige kamer van 26 februari 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1998 te [geboortedag] ,

wonende te [adres 1] ,

raadsman mr. J.C.W.L. Grootjans, advocaat te Middelburg.

ECLI:NL:RBZWB:2019:786

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

1 Onderzoek van de zaak
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De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 7 februari 2019, waarbij de officier van justitie mr.
M.C. Fimerius en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. Ter zitting zijn
overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde
parketnummers gevoegd. Het onderzoek ter terechtzitting is vervolgens op

12 februari 2019 formeel gesloten.

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering.
Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht ter zake dat:

02/821002-17

1.

hij op of omstreeks 15 augustus 2017 in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, twee,
althans een kentekenpla(a)t(en) ( [kenteken 1] ) heeft verworven, voorhanden gehad en/of
overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van deze/dit
goed(eren) wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof;

(zaak 1)

2.

hij op of omstreeks 12 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de Branding

een sieradendoosje en/of sieraden en/of autosleutels, en/of (vervolgens)

- twee, althans een nabij die (vakantie)woning geparkeerd staande auto('s) (Mercedes-Benz en/of VW
Touran)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam 3]
en/of [naam 4] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 5)

3.

hij op of omstreeks 11 augustus 2017 te Oostkapelle, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen vanaf/nabij de Duinweg een of meer fietsen, te weten

- een mountainbike (merk Haibike) omgebouwd tot E-bike, geheel of ten dele toebehorende aan
[naam 5] en/of

2 De tenlastelegging
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- een mountainbike (merk Merida), geheel of ten dele toebehorende aan [naam 6] en/of

- twee, althans een mountainbike(s) (merk Centurion en/of Bulls), geheel of ten dele toebehorende
aan [naam 7] en/of [naam 8] ,

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 6/7/8)

4.

hij in of omstreeks de periode van 13 tot en met 14 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 2] ,

een laptop en/of autosleutel(s) en/of een elektronische sigaret en/of een keycard en/of een
slagboomkaart en/of (vervolgens)

- een nabij die woning geparkeerd staande personenbus (Ford Tourneo Custom),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 9] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 9)

5.

hij op of omstreeks 14 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in

vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 3] ,

een GSM (Apple Iphone 6) en/of een autosleutel(s) en/of huissleutel(s), in elk geval enig goed, geheel
of ten dele toebehorende aan [naam 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte
en/of zijn mededaders;

(zaak 10)

6.

hij op of omstreeks 14 augustus 2017, in elk geval in of omstreeks de periode van 13 maart 2017 tot
en met 14 augustus 2017, te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen twee kentekenplaten ( [kenteken 2] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 11] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders;

(zaak 11)

7.

hij op of omstreeks 27 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen
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- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 4] ,

autosleutel(s) en/of een hoeveelheid geld en/of (vervolgens)

- een nabij die woning geparkeerd staande auto (BMW stationwagen type 520 d),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 12] en/of [naam 13] en/of een
leasebedrijf, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 12)

8.

hij op of omstreeks 27 augustus 2017, in elk geval in of omstreeks de periode van

25 augustus 2017 tot en met 28 augustus 2017 te Vlissingen, tezamen en in vereniging met een of
meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen
twee kentekenplaten ( [kenteken 3] ), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan
[naam 14] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 14)

9.

hij op of omstreeks 1 september 2017 te Kamperland, gemeente Noord-Beveland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Duindoorn,

autosleutels en/of een televisie en/of huissleutels, en/of (vervolgens)

- een nabij de woning geparkeerd staande auto (Seat Alhambra),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 15] en/of [naam 16] , in elk geval
aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 15)

10.

hij op of omstreeks 2 september 2017 te Kamperland, gemeente Noord-Beveland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee, althans een fiets(en) (merk Scott en/of
Centurion)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 17] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 16)
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11.

hij op of omstreeks 2 september 2017 te Kortgene, gemeente Noord-Beveland, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Torendijk, autosleutel(s) en/of huissleutel(s) en/of een laptop
en/of een tas en/of twee spelcomputers en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (VW Golf),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 18] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 17)

12.

hij in of omstreeks de periode van 5 september 2017 tot en met 8 september 2017 te Zoutelande,
gemeente Veere, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit een (vakantie)woning,
in elk geval een pand gelegen aan de Duinweg, een televisie in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan Juvent, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van braak, verbreking en/of inklimming;

(zaak 19)

13.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Vlissingen, tezamen en in vereniging met een of meer
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een
snorfiets/scooter (merk Znen Zn50qt-B), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan
[naam 19] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 20)

14.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Goes, tezamen en in vereniging met een of meer anderen,
althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit een
schoolgebouw (Prinses Ireneschool), twee, althans een laptop(s), in elk geval enig goed, geheel of
ten dele toebehorende aan Alphascholengroep, in elk geval aan een ander of anderen dan aan
verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van braak, verbreking en/of inklimming;

(zaak 21)
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15.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Gapinge, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Dorpsstraat, autosleutel(s) en/of huissleutel(s) en/of een laptop
en/of een fotocamera en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (Seat Ibiza),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 20] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van (een) valse sleutel(s);

(zaak 22)

16.

hij op of omstreeks 16 september 2017 te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Brouwerijstraat,

een hoeveelheid kleding en/of een rugzak en/of een portemonnee en/of een handtas en/of
huissleutels en/of autosleutels, en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (Citroën C4 Picasso)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 21] en/of

[naam 22] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 24)

17.

hij op of omstreeks 12 september 2017, in elk geval in of omstreeks de periode van

11 september 2017 tot en met 15 september 2017 te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vanaf camping Orisant, een motorscooter (merk
Honda), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[naam 23] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van braak en/of verbreking;

(zaak 25)

18.

hij op of omstreeks 18 september 2017 te Nieuwdorp, gemeente Borsele, gedurende de voor de
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nachtrust bestemde tijd, te weten tussen 02.00 uur en 05.00 uur, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- in/uit een woning gelegen aan de Prinses Irenestraat

een Iphone en/of een ID-kaart en/of een tablet en/of twee, althans een laptop(s) en/of
autosleutels, en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (BMW 1 serie)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 24] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van inklimming en/of een valse sleutel;

(zaak 26)

19.

hij op of omstreeks 15 augustus 2017 te Kapelle als bestuurder van een voertuig (personenauto),
daarmee rijdende op de weg, N289, althans een weg, het door hem, verdachte, bestuurde
voertuig niet voortdurend onder controle heeft gehouden, waardoor het voertuig over de kop is
geslagen en/of in een sloot is beland, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg
werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,
althans kon worden gehinderd;

02/700145-17

20.

hij op of omstreeks 19 juli 2017 te Veere,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een pand, gelegen aan

de Kapellestraat, heeft weggenomen een sleutelbos/sleutels en/of geld (tot een

totaalbedrag van ongeveer 3000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [naam 25] , in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het

misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen sleutelbos/sleutels

en/of dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel

van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel, (te weten

door met behulp van één of meer sleutels van de hiervoor genoemde

sleutelbos/sleutels de kluis waarin het geld voornoemd lag te openen, terwijl

deze sleutel(s) niet voor gebruik door verdachte en/of zijn mededader bestemd

was/waren);

21.

hij op of omstreeks 19 juli 2017, te Vlissingen en/of (elders) in Nederland,

een voorwerp, te weten geld (tot een totaalbedrag van 3000 euro), heeft

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

en/of

van een voorwerp, te weten geld (tot een totaalbedrag van ongeveer 1000 euro)
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4.1

4.2

4.3

gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij wist dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;

Ad info.

- Vernieling (wegmaken sleutels) op 19 juli 2017 te Veere, Gemeente Veere;

- Vernieling in vereniging van een ruit (benadeelde [naam 26] ) op 19 juli 2017 te Veere, Gemeente
Veere.

De rechtbank heeft de feiten van een doorlopende nummering voorzien. Zij zal hieronder bij de
beoordeling van het bewijs van de feiten slechts deze nummering hanteren en niet daarbij steeds
de parketnummers noemen.

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan alle aan hem tenlastegelegde feiten en baseert zich daarbij op de bewijsmiddelen in
het dossier. Zij acht ten aanzien van feit 3, feit 4, feit 5, feit 6, feit 8 en feit 13 geen sprake van
medeplegen. Ten aanzien van feit 20 acht zij bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan de inbraak, in vereniging gepleegd, waarbij een bedrag van ruim € 1.400,- werd weggenomen
door middel van een valse sleutel. Ten aanzien van feit 21 acht zij bewezen dat een bedrag van €
495,97 is witgewassen door het om te zetten. Voor het overige vordert zij vrijspraak.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de
feiten 3, 6, 8 en 10, aangezien het dossier voor deze feiten onvoldoende direct wettig en
overtuigend bewijs bevat.

Het oordeel van de rechtbank

feit 1

Op 15 augustus 2017 belandde ter hoogte van [adres 5] in Kapelle een grijze Volkswagen Touran
in de sloot, waarvan de inzittenden wegrenden.1 In de auto werd het paspoort van verdachte
aangetroffen.2 Tevens werd een kassabon van McDonald’s Spaanse Polder van 15 augustus 2017
in de auto gevonden. Bij het bekijken van de camerabeelden van de McDonald’s Spaanse Polder,
gevestigd aan [adres 6] in Rotterdam, bleek dat er op 15 augustus 2017 om 13:24 uur een
grijskleurige Volkswagen Touran over de rijbaan van de McDrive reed, met aan de voorkant een
Poolse kentekenplaat met het nummer [kenteken 1] .3 Op 23 mei 2017 was door [naam 27]
aangifte gedaan van diefstal van twee Poolse kentekenplaten met het nummer [kenteken 1] ,
toebehorende aan zijn Seat Toledo.4 Verdachte heeft bekend dat hij de Volkswagen Touran
omstreeks

3 De voorvragen

4 De beoordeling van het bewijs
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12 augustus 2017 heeft gestolen.5 [naam 28] heeft verklaard dat hij met verdachte bij de
McDonald’s in Schiedam is geweest.6

Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat het verdachte is geweest die op

15 augustus 2017 in de Volkswagen Touran met daarop de gestolen kentekenplaten bij de
McDonald’s in Rotterdam is geweest. De Volkswagen Touran had verdachte enkele dagen daarvoor
zelf gestolen. Daarna zijn, in de periode dat verdachte de beschikking had over de auto, op enig
moment de oorspronkelijke kentekenplaten vervangen door gestolen kentekenplaten. Onder deze
omstandigheden en bij gebreke van een geloofwaardige verklaring van verdachte, heeft verdachte
naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval redelijkerwijs moeten vermoeden dat de
kentekenplaten waren vervangen door kentekenplaten die van enig misdrijf afkomstig waren. De
rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan de onder feit 1 tenlastegelegde schuldheling.

feit 2

Nu verdachte het aan hem onder 2 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 1] namens [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] van 12 augustus 2017;7

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.8

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
33] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 3

Op 14 augustus 2017 deed [naam 5] aangifte van diefstal van een mountainbike van het merk
Haibike, die zij en haar man op 11 augustus 2017 geparkeerd hadden op de fietsenparkeerplaats
aan de Duinweg in Oostkapelle. Toen zij die middag terugkwamen van het strand zagen zij dat de
fiets, die was omgebouwd tot E-bike, was gestolen.9

Op 12 augustus 2017 deed [naam 6] aangifte van diefstal van een mountainbike van het merk
Merida, die hij op 11 augustus 2017 weggezet had bij de fietsenstalling bij de Lage Duintjes in
Oostkapelle.10

Op 12 augustus 2017 deed [naam 7] mede namens [naam 8] aangifte van diefstal van hun
fietsen, die zij op 11 augustus 2017 weggezet hadden bij de fietsenstalling nabij de duinovergang
Lage Duintjes in Oostkapelle. Toen zij die middag terugkwamen, zagen zij dat de fietsen, een
Centurion mountainbike en een Bulls mountainbike, waren gestolen.11

In de telefoon van verdachte, die werd aangetroffen in de Volkswagen Touran waarmee verdachte
op 15 augustus 2017 over de kop was geslagen en in de sloot belandde, werden diverse foto’s
aangetroffen van fietsen die verdachte te koop aanbood. Foto’s van vier fietsen konden herleid
worden naar voornoemde aangiftes van [naam 5] , [naam 6] en [naam 7] .12

Tevens werden in de telefoon van verdachte chats van WhatsApp veiliggesteld. In een chat tussen
verdachte en een persoon die is opgeslagen onder de naam [naam 29] zegt verdachte op 11
augustus 2017 om 16.35 uur: ‘Ben fietsen aan het pakke’.13

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 3 tenlastegelegde diefstal van vier mountainbikes. De
rechtbank acht niet bewezen dat verdachte deze fietsen samen met een ander heeft
weggenomen en zal verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde medeplegen.

feit 4
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Op 14 augustus 2017 deed [naam 9] aangifte van diefstal uit haar woning aan [adres 2] te
Domburg. Zij verklaarde dat zij de avond ervoor omstreeks 23.30 uur was gaan slapen en die
ochtend omstreeks 08.00 uur uit bed was gegaan. Toen zij naar buiten keek, zag ze dat haar
personenbus was weggenomen. In de woonkamer was van de tafel een zwarte laptop van het
merk Lenovo weggenomen. Verder waren weggenomen de keycard van het huisje, de
slagboomkaart en de autosleutelbos met de autosleutel en sleutel van de aanhangwagen. Ook
was haar elektronische sigaret weggenomen. De personenauto, een Ford Tourneo Custom,
voorzien van het Duitse kenteken [kenteken 4] , was weggenomen. In de auto lag ook het
kentekenbewijs van de auto. De dader is vermoedelijk binnengekomen door de kamerdeur, omdat
daar op de grond grasresten lagen en het gordijn was weggeschoven.14

Medeverdachte [naam 30] heeft verklaard dat hij met verdachte camping De Roompot in Domburg
op is gegaan. Alex is toen in een huisje naar binnen gegaan en toen had hij weer een autosleutel
bij zich. Deze was van best een groot wit busje, een Ford. [naam 30] was uitgeput van het lopen,
over het natte gras. Ze zijn toen met het witte busje weggereden.15

[naam 28] heeft, nadat aan hem een afbeelding was getoond van een Ford Tourneo, verklaard dat
verdachte hem wel eens is komen opzoeken en hij toen in dat busje heeft gezeten.16

Tijdens de doorzoeking van de woning van medeverdachte [naam 31] op 19 september 2017
werden onder andere een zwarte laptop van het merk Lenovo en een mondstuk van een

e-smoker aangetroffen.17 De laptop en e-smoker bleken eigendom van aangeefster te zijn.18

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan de onder feit 4 tenlastegelegde diefstal uit de vakantiewoning van
aangeefster, waarbij verdachte onder andere een Ford Tourneo Custom heeft weggenomen. De
rechtbank acht niet bewezen dat verdachte deze diefstal uit de woning en van de auto samen met
een ander heeft gepleegd en zal verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde medeplegen.

feit 5

Nu verdachte het aan hem onder 5 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 10] van 14 augustus 2017;19

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.20

De rechtbank acht ten aanzien van feit 5 niet wettig en overtuigend bewezen dat sprake is
geweest van medeplegen en zal verdachte van dat deel van de tenlastelegging vrijspreken.

feit 6

Op 26 augustus 2017 deed [naam 11] aangifte van diefstal van twee kentekenplaten met het
kenteken [kenteken 2] . De kentekenplaten zouden tussen 13 maart 2017 en

14 augustus 2017 weggenomen zijn van een Seat Ibiza die bij zijn bedrijf, gevestigd in
Krabbendijke, stond. De kentekenplaten werden op 15 augustus 2017 aangetroffen in de berm bij
een personenauto, een Volkswagen Touran, waarmee verdachte over de kop was geslagen en in
de sloot belandde. Medeverdachte [naam 30] verklaarde bij de politie dat verdachte voor deze
Volkswagen Touran kentekenplaten had gestolen bij een autobedrijf in Middelburg.

Hoewel gelet op het voorgaande kan worden vastgesteld dat verdachte de kentekenplaten van
aangever voorhanden heeft gehad, kan naar het oordeel van de rechtbank op basis van het
dossier niet worden vastgesteld dat het verdachte is geweest die de kentekenplaten van
aangever heeft gestolen bij zijn bedrijf te Krabbendijke. De verklaring van medeverdachte [naam
30] , die verklaart over een autobedrijf in Middelburg, vormt hiervoor onvoldoende ondersteuning.
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De rechtbank zal verdachte dan ook van de onder feit 6 aan hem tenlastegelegde diefstal
vrijspreken.

feit 7

Nu verdachte het aan hem onder 7 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 12] mede namens [naam 13] en [naam 32] van 27 augustus 2017;21

- de verklaring van [naam 33] van 7 november 2017;22

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.23

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring en voornoemde verklaring van
medeverdachte [naam 33] acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het
tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam 33] heeft gepleegd en er dus sprake is
van medeplegen.

feit 8

Op 31 augustus 2017 deed [naam 14] aangifte van diefstal van twee kentekenplaten met het
kenteken [kenteken 3] . De kentekenplaten zouden tussen 25 en 28 augustus 2017 zijn
weggenomen van zijn auto. De kentekenplaten werden op 28 augustus 2017 aangetroffen op de
door verdachte onder feit 7 weggenomen personenauto.

Hoewel gelet op het voorgaande kan worden vastgesteld dat verdachte de kentekenplaten van
aangever voorhanden heeft gehad, kan naar het oordeel van de rechtbank op basis van het
dossier niet worden vastgesteld dat het verdachte is geweest die de kentekenplaten van
aangever heeft gestolen. De rechtbank zal verdachte dan ook van de onder feit 8 aan hem
tenlastegelegde diefstal vrijspreken.

feit 9

Nu verdachte het aan hem onder 9 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 15] mede namens [naam 16] van 1 september 2017;24

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.25

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
33] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 10

Op 6 september 2017 deed [naam 17] aangifte van fietsendiefstal. Hij verklaarde dat zijn fiets van
het merk Scoh (de rechtbank begrijpt: Scott) Fatbike op 2 september 2017 was gestolen bij zijn
vakantiebungalow op vakantiepark De Roompot te Kamperland.26 Op 4 september 2017 had Wolf
aangifte gedaan van diefstal van een fiets van het merk Centurion, eveneens gepleegd op 2
september 2017 bij zijn vakantiebungalow op De Roompot.27

Op 3 september 2017 werd in Vlissingen de onder feit 9 door verdachte weggenomen Seat
Alhambra aangetroffen. In de kofferbak lagen twee mountainbikes.28 Van deze twee
mountainbikes werden foto’s naar aangever verzonden, waarna deze verklaarde dat hij de
aangetroffen fietsen herkende als zijn eigendom. Tevens stuurde hij een privéfoto terug, waarop
een van de weggenomen fietsen van het merk Scott stond met een bijbehorende rekening met
daarop het framenummer van deze fiets. De andere weggenomen fiets van het merk Centurion
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was deels op de foto zichtbaar.29

Nadat de foto’s met daarop de mountainbikes werden getoond aan medeverdachte [naam 34] ,
verklaarde deze dat dit de twee fietsen waren waarmee verdachte en [naam 33] aankwamen van
de camping en die ze in de Seat Alhambra hebben gezet.30

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan het samen met medeverdachte [naam 33] medeplegen van de onder
feit 10 tenlastegelegde diefstal van twee fietsen.

feit 11

Nu verdachte het aan hem onder 11 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 18] van 2 september 2017;31

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.32

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
35] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 12

Nu verdachte het aan hem onder 12 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 36] namens Juvent van 8 september 2017;33

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.34

De rechtbank acht ten aanzien van feit 12 niet wettig en overtuigend bewezen dat sprake is
geweest van medeplegen en zal verdachte van dat deel van de tenlastelegging vrijspreken.

feit 13

Nu verdachte het aan hem onder 13 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 19] van 15 september 2017;35

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.36

De rechtbank acht ten aanzien van feit 13 niet wettig en overtuigend bewezen dat sprake is
geweest van medeplegen en zal verdachte van dat deel van de tenlastelegging vrijspreken.

feit 14

Nu verdachte het aan hem onder 14 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 37] namens Alphascholengroep van 18 september 2017;37

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.38

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
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overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachten
[naam 33] en [naam 34] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 15

Nu verdachte het aan hem onder 15 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 20] van 15 september 2017;39

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.40

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachten
[naam 30] en [naam 34] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 16

Nu verdachte het aan hem onder 16 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 21] van 17 september 2017;41

- de aangifte van [naam 22] van 1 oktober 2017;42

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.43

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
33] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 17

Nu verdachte het aan hem onder 17 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 23] van 25 september 2017;44

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.45

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
30] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 18

Nu verdachte het aan hem onder 18 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 24] van 18 september 2017;46

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.47

Gelet op de door verdachte ter zitting afgelegde verklaring acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde in vereniging met medeverdachte [naam
33] heeft gepleegd en er dus sprake is van medeplegen.

feit 19

Nu verdachte het aan hem onder 19 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
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4.4

hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- het proces-verbaal van bevindingen van 16 augustus 2017;48

- de verklaring van [naam 28] van 5 december 2017;49

- de bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.50

feit 20

Nu verdachte het aan hem onder 20 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- de aangifte van [naam 25] van 19 juli 2017;51

- de deels bekennende verklaring van verdachte, afgelegd tijdens de zitting van 7 februari 2019.52

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier en de door verdachte ter zitting
afgelegde verklaring niet kan worden vastgesteld dat verdachte en de medeverdachte in totaal
een bedrag van € 3.000,- hebben weggenomen. De aangifte wordt op dit punt niet ondersteund
door enig ander bewijsmiddel. De rechtbank zal gelet hierop verdachte vrijspreken van het in de
tenlastelegging genoemde bedrag van € 3.000,- en acht bewezen dat verdachte en de
medeverdachte geld hebben weggenomen, waarbij zij zich de toegang tot de plaats van het
misdrijf hebben verschaft door middel van braak en de weg te nemen goederen onder hun bereik
hebben gebracht door middel van een valse sleutel.

feit 21

Nu verdachte het aan hem onder 21 tenlastegelegde feit heeft bekend en hiervoor geen vrijspraak
is bepleit, kan, op grond van artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering met de
hierna genoemde opgave van bewijsmiddelen worden volstaan:

- het proces-verbaal van bevindingen van 23 juli 2017;53

- de deels bekennende verklaring van verdachte, afgelegd bij de politie op 23 juli 2017.54

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte van het
onder feit 20 door hem weggenomen geldbedrag in totaal een bedrag van

€ 45,97 aan een ketting en € 450,- aan een auto heeft uitgegeven en daarmee in totaal

€ 495,97 heeft witgewassen door het om te zetten.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

02/821002-17

1.

hij op of omstreeks 15 augustus 2017 in de gemeente Rotterdam, in elk geval in Nederland, twee,
althans een kentekenpla(a)t(en) ( [kenteken 1] ) heeft verworven, voorhanden gehad en/of
overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van deze/dit
goed(eren) wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf
verkregen goed betrof;

(zaak 1)

2.

hij op of omstreeks 12 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de Branding
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een sieradendoosje en/of sieraden en/of autosleutels, en/of (vervolgens)

- twee, althans een nabij die (vakantie)woning geparkeerd staande auto('s) (Mercedes-Benz en/of
VW Touran)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 1] en/of [naam 2] en/of [naam
3] en/of [naam 4] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van een valse sleutel;

(zaak 5)

3.

hij op of omstreeks 11 augustus 2017 te Oostkapelle, gemeente Veere, tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening
heeft weggenomen vanaf/nabij de Duinweg een of meer fietsen, te weten

- een mountainbike (merk Haibike) omgebouwd tot E-bike, geheel of ten dele toebehorende aan
[naam 5] en/of

- een mountainbike (merk Merida), geheel of ten dele toebehorende aan [naam 6] en/of

- twee, althans een mountainbike(s) (merk Centurion en/of Bulls), geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 7] en/of [naam 8] ,

in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 6/7/8)

4.

hij in of omstreeks de periode van 13 tot en met 14 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 2] ,

een laptop en/of een autosleutel(s) en/of een elektronische sigaret en/of een keycard en/of een
slagboomkaart en/of (vervolgens)

- een nabij die woning geparkeerd staande personenbus (Ford Tourneo Custom),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 9] , in elk geval aan een ander
of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

(zaak 9)

5.

hij op of omstreeks 14 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in

vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 3] ,

een GSM (Apple Iphone 6) en/of een autosleutel(s) en/of een huissleutel(s), in elk geval enig goed,
geheel of ten dele toebehorende aan [naam 10] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan
verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 10)

7.
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hij op of omstreeks 27 augustus 2017 te Domburg, gemeente Veere, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen

- in/uit een (vakantie)woning gelegen aan de [adres 4] , een autosleutel(s) en/of een hoeveelheid
geld en/of (vervolgens)

- een nabij die woning geparkeerd staande auto (BMW stationwagen type 520 d),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 12] en/of [naam 13] en/of een
leasebedrijf, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van een valse sleutel;

(zaak 12)

9.

hij op of omstreeks 1 september 2017 te Kamperland, gemeente Noord-Beveland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Duindoorn,

autosleutels en/of een televisie en/of huissleutels, en/of (vervolgens)

- een nabij de woning geparkeerd staande auto (Seat Alhambra),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 15] en/of [naam 16] , in elk
geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van een valse sleutel;

(zaak 15)

10.

hij op of omstreeks 2 september 2017 te Kamperland, gemeente Noord-Beveland,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee, althans een fiets(en) (merk Scott en/of
Centurion)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 17] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders;

(zaak 16)

11.

hij op of omstreeks 2 september 2017 te Kortgene, gemeente Noord-Beveland, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Torendijk, autosleutel(s) en/of huissleutel(s) en/of een laptop
en/of een tas en/of twee spelcomputers en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (VW Golf),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 18] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van een valse sleutel;
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(zaak 17)

12.

hij in of omstreeks de periode van 5 september 2017 tot en met 8 september 2017 te Zoutelande,
gemeente Veere, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in/uit een
(vakantie)woning, in elk geval een pand gelegen aan de Duinweg, een televisie in elk geval enig
goed, geheel of ten dele toebehorende aan Juvent, in elk geval aan een ander of anderen dan
aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(zaak 19)

13.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Vlissingen, tezamen en in vereniging met een of meer
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen
een snorfiets/scooter (merk Znen Zn50qt-B), in elk geval enig goed, geheel of ten dele
toebehorende aan [naam 19] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders;

(zaak 20)

14.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Goes, tezamen en in vereniging met een of meer
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen
in/uit een schoolgebouw (Prinses Ireneschool), twee, althans een laptop(s), in elk geval enig
goed, geheel of ten dele toebehorende aan Alphascholengroep, in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van braak, verbreking en/of inklimming;

(zaak 21)

15.

hij op of omstreeks 15 september 2017 te Gapinge, gemeente Veere, tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Dorpsstraat, een autosleutel(s) en/of huissleutel(s) en/of een
laptop en/of een fotocamera en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (Seat Ibiza),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 20] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van (een) valse sleutel(s);

(zaak 22)

16.

hij op of omstreeks 16 september 2017 te Kruiningen, gemeente Reimerswaal, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
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eigening heeft weggenomen

- in/uit een woning gelegen aan de Brouwerijstraat,

een hoeveelheid kleding en/of een rugzak en/of een portemonnee en/of een handtas en/of
huissleutels en/of autosleutels, en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (Citroën C4 Picasso)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 21] en/of

[naam 22] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van een valse sleutel;

(zaak 24)

17.

hij op of omstreeks 12 september 2017, in elk geval in of omstreeks de periode van

11 september 2017 tot en met 15 september 2017 te Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen vanaf camping Orisant, een motorscooter (merk
Honda), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[naam 23] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van braak en/of verbreking;

(zaak 25)

18.

hij op of omstreeks 18 september 2017 te Nieuwdorp, gemeente Borsele, gedurende de voor de
nachtrust bestemde tijd, te weten tussen 02.00 uur en 05.00 uur, tezamen en in vereniging met
een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- in/uit een woning gelegen aan de Prinses Irenestraat

een Iphone en/of een ID-kaart en/of een tablet en/of twee, althans een laptop(s) en/of
autosleutels, en/of (vervolgens)

- een op de oprit van die woning geparkeerd staande auto (BMW 1 serie)

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam 24] , in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het misdrijf hebben
verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik hebben gebracht door
middel van inklimming en/of een valse sleutel;

(zaak 26)

19.

hij op of omstreeks 15 augustus 2017 te Kapelle als bestuurder van een voertuig (personenauto),
daarmee rijdende op de weg, N289, althans een weg, het door hem, verdachte, bestuurde
voertuig niet voortdurend onder controle heeft gehouden, waardoor het voertuig over de kop is
geslagen en/of in een sloot is beland, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg
werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd,
althans kon worden gehinderd;

02/700145-17
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6.1

20.

hij op of omstreeks 19 juli 2017 te Veere,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een pand, gelegen aan

de Kapellestraat, heeft weggenomen een sleutelbos/sleutels en/of geld (tot een

totaalbedrag van ongeveer 3000 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [naam 25] , in elk geval aan een ander of anderen

dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats van het

misdrijf heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen sleutelbos/sleutels

en/of dat weg te nemen geld onder zijn/hun bereik hebben gebracht door middel

van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel, (te weten

door met behulp van één of meer sleutels van de hiervoor genoemde

sleutelbos/sleutels de kluis waarin het geld voornoemd lag te openen, terwijl

deze sleutel(s) niet voor gebruik door verdachte en/of zijn mededader bestemd

was/waren);

21.

hij op of omstreeks 19 juli 2017, te Vlissingen en/of (elders) in Nederland,

een voorwerp, te weten geld (tot een totaalbedrag van 495,97 euro), heeft

verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet,

en/of

van een voorwerp, te weten geld (tot een totaalbedrag van ongeveer 1000 euro)

gebruik heeft gemaakt,

terwijl hij wist dat dat voorwerp geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of

middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf.

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten
in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal
daarvan worden vrijgesproken.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

De vordering van de officier van justitie

5 De strafbaarheid

6 De strafoplegging
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6.2

6.3

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van
36 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van
2 jaar. Ten aanzien van feit 19 vordert zij aan verdachte een ontzegging van de rijbevoegdheid
voor de duur van 6 maanden op te leggen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt het adolescentenstrafrecht toe te passen en rekening te houden met de
ouderdom van de feiten. Verdachte is geschrokken van de detentie en heeft zich sinds de
schorsing van de voorlopige hechtenis niet meer schuldig gemaakt aan strafbare feiten. De
verdediging verzoekt een onvoorwaardelijke jeugddetentie op te leggen, gelijk aan het
voorarrest, en daarnaast een deels voorwaardelijke werkstraf met daarbij de bijzondere
voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft bij de strafbepaling rekening gehouden met het volgende door verdachte
bekende en ad informandum op de dagvaarding onder parketnummer 700145-17 vermelde
strafbare feit:

- Vernieling (wegmaken sleutels) op 19 juli 2017 te Veere, Gemeente Veere.

Ten aanzien van het ad informandum gevoegde feit betreffende de vernieling in vereniging van
een ruit (benadeelde [naam 26] ) op 19 juli 2017 te Veere, Gemeente Veere, is de rechtbank van
oordeel dat dit feit niet meegenomen kan worden in de strafbepaling. De vernieling van de ruit
strekte ertoe het geld onder het bereik van verdachte en de medeverdachte te brengen, hetgeen
reeds als diefstal door middel van braak onder feit 20 bewezen is verklaard.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het (mede)plegen van meerdere
(vakantie)woninginbraken, gevolgd door meerdere autodiefstallen. Aan het plegen van
woninginbraken tilt de rechtbank zwaar. Woninginbraken veroorzaken niet alleen de nodige
materiële schade, maar maken ook een forse inbreuk op de privacy van de bewoners. Het is voor
hen vaak bijzonder onaangenaam om te leven met de wetenschap dat een vreemde in hun
woning is geweest en hun persoonlijke bezittingen heeft doorzocht. Dat geldt temeer in die
gevallen waarbij de bewoners ten tijde van de inbraak thuis waren. Verdachte heeft ook in een
school ingebroken. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal van meerdere
fietsen, een snorfiets en een motorscooter en heling van kentekenplaten. Ook heeft hij zich
schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag en heeft hij een geldbedrag van bijna

€ 500,- witgewassen. De rechtbank rekent verdachte al deze feiten zwaar aan, waarbij de
rechtbank tevens acht slaat op de hoeveelheid van de door verdachte gepleegde feiten.

Naast de ernst van de feiten heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden
met het strafblad van verdachte. Hieruit komt naar voren dat hij al eerder met justitie in aanraking
is geweest.

Ook heeft de rechtbank bij de bepaling van de straf rekening gehouden met de
reclasseringsrapporten van 12 januari 2018, 9 februari 2018, 16 april 2018 en 22 januari 2019 die
over verdachte zijn opgemaakt. Hieruit blijkt dat verdachte geen steunend (familie)netwerk heeft
en door zijn slechte opgroeisituatie een afwerende houding heeft. Hij heeft geen vaardigheden om
langdurig werk te behouden en heeft daardoor geen stabiel inkomen. Hij heeft wisselende
huisvesting. Onder invloed van cannabis of XTC zijn de delicten gepleegd. De jarenlange
hulpverlening is moeizaam verlopen door de oppositionele houding van verdachte. Het huidige
reclasseringstoezicht verloopt positief in die zin dat hij de afspraken voor meldplichtgesprekken
nakomt en ook openheid geeft. De beïnvloedbaarheid van verdachte is echter matig. Behandeling
is aangewezen om hem meer inzicht te geven in zijn gedrag en vaardigheden aan te leren
waardoor hij meer grip op en sturing aan zijn leven kan geven. De weerstand is echter zo groot
dat behandeling op dit moment niet uitvoerbaar is. De reclassering vindt het noodzakelijk dat het
huidige reclasseringstoezicht wordt voortgezet, met de voorwaarde van behandeling op het
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moment dat de reclassering dit uitvoerbaar en haalbaar acht. Geadviseerd wordt om het
jeugdstrafrecht toe te passen. Mede daarom wordt geadviseerd een (gedeeltelijk) voorwaardelijke
jeugddetentie op te leggen met als voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, ambulante
behandeling en meewerken aan middelencontrole.

Verder heeft de rechtbank bij de strafbepaling rekening gehouden met het psychologisch rapport
van 5 januari 2018 dat over verdachte is opgemaakt. Hieruit blijkt dat er bij verdachte geen sprake
is van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Het recidiverisico zal in algemene zin samenhangen
met de keuzes die verdachte zal maken. Beschermende functies zijn dat verdachte is geschrokken
van de detentie, het contact met zijn vroegere pleegouders en zijn intellectuele aanleg die
voldoende is om zelf - mede - structuur aan zijn leven te geven en de basis vormt voor voldoende
zelfredzaamheid. Verdachte heeft moeite met het inschatten van de risico’s van zijn eigen
handelen en heeft een vakgerichte opleiding nodig. Er zijn argumenten om het
adolescentenstrafrecht toe te passen, zonder dat deze conclusie volstrekt eenduidig is. Verdachte
heeft allereerst begeleiding nodig bij praktische zaken als huisvesting, scholing/dagbesteding en
inkomen. Vervolgens kan worden toegewerkt naar een uitbouw van zijn zelfredzaamheid en het
aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zich zonder externe hulp staande te kunnen houden.
Punt van aandacht zijn verder het middelengebruik en de ‘vrienden’ waarmee hij zich omgeeft.
Elektronische controle en urinecontroles kunnen hiertoe wellicht (ter preventie) als bijzondere
voorwaarden worden ingezet. Geadviseerd wordt om verdachte onder toezicht van de
(volwassen)reclassering te plaatsen bij een (deels) voorwaardelijke straf met een proeftijd en
binnen dit toezicht het bovenstaande te realiseren.

Met betrekking tot de adviezen tot toepassing van het adolescentenstrafrecht oordeelt de
rechtbank als volgt. Verdachte was ten tijde van het plegen van de bewezen verklaarde feiten
ruim 18 jaar oud en dus meerderjarig. Uitgangspunt is dat op een jongvolwassen verdachte die
ten tijde van het strafbare feit meerderjarig is het meerderjarigenstrafrecht wordt toegepast,
tenzij de rechtbank in bijzondere omstandigheden aanleiding ziet daarvan af te wijken en de
bepalingen van het jeugdstrafrecht toe te passen. Hiertoe kan de rechtbank beslissen op grond
van de persoon van verdachte of de omstandigheden waaronder het feit is of de feiten zijn
begaan. De rechtbank ziet in voornoemde rapportages echter geen overtuigende argumenten om
af te wijken van het uitgangspunt dat het meerderjarigenstrafrecht wordt toegepast. Ook ter
zitting is de rechtbank van een dergelijke aanleiding niet gebleken. De rechtbank zal dan ook niet
overgaan tot toepassing van het adolescentenstrafrecht.

De ernst van de feiten rechtvaardigt zonder meer het opleggen van een vrijheidsbenemende straf
van aanzienlijke duur, zoals door de officier van justitie is gevorderd. Naar het oordeel van de
rechtbank moet bij de strafoplegging echter ook in strafmatigende zin rekening worden gehouden
met de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Hierbij neemt de rechtbank in het bijzonder
de jonge leeftijd van verdachte in aanmerking en tevens dat het inmiddels om verouderde feiten
gaat die hij in een relatief korte periode van ongeveer twee maanden heeft gepleegd. Ook slaat
de rechtbank acht op het feit dat verdachte zich sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis op
19 april 2018 heeft gehouden aan de schorsingsvoorwaarden en langdurig een enkelband heeft
gedragen. Verdachte heeft daardoor reeds te maken gehad met een vrijheid beperkende
maatregel waarbij hij heeft laten zien zich nu wel aan voorwaarden en begeleiding te kunnen
houden. De rechtbank acht het dan ook niet in het belang van verdachte dat de positieve
ontwikkeling die hij thans doormaakt, wordt doorkruist doordat hij opnieuw vast komt te zitten. De
rechtbank ziet in voornoemde omstandigheden aanleiding om aan verdachte geen langere
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen dan hij al in voorarrest heeft doorgebracht. Wel
acht de rechtbank het opleggen van een fors voorwaardelijk strafdeel met daarbij de door de
reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden en een proeftijd van twee jaar passend en
geboden. De rechtbank acht van belang dat verdachte de positieve ontwikkeling vasthoudt en is
van oordeel dat de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden hiertoe
noodzakelijk zijn. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte de maximale taakstraf opleggen. De
rechtbank is tenslotte van oordeel dat gelet op de ernst van het rijgedrag ook een ontzegging van
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de rijbevoegdheid van zes maanden noodzakelijk is.

[naam 4] en [naam 2]

De benadeelde partij [naam 4] vordert een schadevergoeding van € 2.952,- voor feit 2, vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening. De benadeelde partij
[naam 2] vordert een schadevergoeding van € 7.259,58 voor feit 2, vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie acht de vordering van [naam 4] volledig en de vordering van [naam 2] tot een
bedrag van € 3.259,58 toewijsbaar. De verdediging stelt zich primair op het standpunt dat beide
benadeelde partijen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in de vordering en subsidiair ten
aanzien de vordering van [naam 4] dat rekening moet worden gehouden met afschrijving.

De rechtbank is ten aanzien van beide vorderingen van oordeel dat de behandeling hiervan gelet op
de ingewikkeldheid een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partijen
zullen daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vorderingen. Zij kunnen hun vorderingen bij de
burgerlijke rechter aanbrengen.

[naam 1]

De benadeelde partij [naam 1] vordert een schadevergoeding van € 150,- voor feit 2, vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie acht de vordering van [naam 1] volledig toewijsbaar. De verdediging stelt zich
op het standpunt dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de
vordering, omdat de behandeling hiervan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van dit bewezenverklaarde feit
en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt
zodat de vordering zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 augustus
2017 tot aan de dag der voldoening.

[naam 7]

De benadeelde partij [naam 7] vordert een schadevergoeding van € 1.900,- voor feit 3, vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie acht de vordering toewijsbaar, maar wel moet rekening worden gehouden met
afschrijving. De verdediging stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk
moet worden verklaard in de vordering dan wel dat de vordering moet worden afgewezen.

7 De benadeelde partijen
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Uit de door de benadeelde partij overgelegde stukken blijkt dat de mountainbike is aangeschaft in
2013. De rechtbank is van oordeel dat, rekening houdend met een afschrijving van 20% per jaar, de
schade tot een bedrag van € 780,- een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit, ter
zake van materiële schade en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is tot dat
bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en de rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening.

Voor het overige is de rechtbank van oordeel dat de behandeling van dat deel van de vordering
onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De benadeelde partij zal daarom voor dat deel niet-ontvankelijk
worden verklaard in de vordering en kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

[naam 8]

De benadeelde partij [naam 8] vordert een schadevergoeding van € 810,- voor feit 3, vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet
worden verklaard in de vordering. De verdediging stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij
niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vordering dan wel dat de vordering moet worden
afgewezen.

De rechtbank is van oordeel dat de schade naar redelijkheid en billijkheid op een bedrag van € 200,-
als rechtstreeks gevolg van dit bewezen verklaarde feit kan worden vastgesteld en acht verdachte
aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt en
zij zal de vordering tot dat bedrag toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 augustus
2017 tot aan de dag der voldoening.

Voor het overige is de rechtbank van oordeel dat de behandeling van dat deel van de vordering
onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De benadeelde partij zal daarom voor dat deel niet-ontvankelijk
worden verklaard in de vordering en kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

[naam 22]

De benadeelde partij [naam 22] vordert een schadevergoeding van € 170,- voor feit 16, vermeerderd
met de wettelijke rente vanaf 16 september 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie acht de vordering hoofdelijk toewijsbaar, met toewijzing van de wettelijke rente.
De verdediging stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden
verklaard in de vordering.

De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van dit bewezenverklaarde feit
en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt,
zodat de vordering in beginsel toewijsbaar is.
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De rechtbank overweegt dat er ten aanzien van feit 16 sprake is van twee medeplegers, onder wie
verdachte, die naar het oordeel van de rechtbank in gelijke mate aansprakelijk zijn voor de schade
van de benadeelde partij. Hoewel het uitgangspunt is dat verdachten in een dergelijk geval hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld voor de schade, ziet de rechtbank aanleiding om verdachte slechts te
veroordelen tot betaling van de helft van deze schade. Hiertoe overweegt de rechtbank dat
hoofdelijke aansprakelijkheid er mogelijk toe zal leiden dat niet beide verdachten worden
aangesproken voor vergoeding van de schade, terwijl zij hier beiden voor verantwoordelijk zijn.
Daarnaast kan hoofdelijke aansprakelijkheid er toe leiden dat de medeverdachten elkaar over en
weer zullen aanspreken voor hun deel van de schade, terwijl de rechtbank juist van belang acht dat
verdachte geen contact zal hebben met de medeverdachte. Tot slot overweegt de rechtbank dat zij
met betrekking tot de toegekende vordering van de benadeelde partij tevens de
schadevergoedingsmaatregel zal opleggen, waardoor de schade aan de benadeelde partij door de
staat wordt uitgekeerd. Voor de benadeelde partij zelf maakt het derhalve geen verschil of verdachte
hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld of niet.

De vordering zal worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

16 september 2017 tot aan de dag der voldoening, zoals hiervoor reeds is overwogen voor de helft
van de totale schade, te weten een bedrag van € 85,-. De andere helft van voornoemd bedrag zal
worden afgewezen.

[naam 23]

De benadeelde partij [naam 23] vordert een schadevergoeding van € 1.700,= voor feit 17,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 15 september 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie en de verdediging stellen zich op het standpunt dat de benadeelde partij
niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering, nu zij haar vordering onvoldoende
heeft onderbouwd.

De rechtbank acht het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt, nu de benadeelde
partij een aanzienlijk bedrag aan schade heeft gevorderd, maar haar vordering niet door middel
van stukken heeft onderbouwd. De benadeelde partij zal daarom niet-ontvankelijk worden
verklaard in haar vordering. Zij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

[naam 24]

De benadeelde partij [naam 24] vordert een schadevergoeding van € 3.400,- voor feit 18,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 18 september 2017 tot aan de dag der voldoening.

De officier van justitie acht de vordering tot een bedrag van € 1.400,- hoofdelijk toewijsbaar, met
toewijzing van de wettelijke rente. De verdediging stelt zich op het standpunt dat de benadeelde
partij niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vordering.

De rechtbank is van oordeel dat de schade tot een bedrag van € 250,- een rechtstreeks gevolg is
van dit bewezen verklaarde feit, ter zake van immateriële schade en acht verdachte aansprakelijk
voor die schade. Het gevorderde is tot dat bedrag voldoende aannemelijk gemaakt, zodat de
vordering in beginsel tot dat bedrag toewijsbaar is.

De rechtbank overweegt dat er ten aanzien van feit 18 sprake is van twee medeplegers, onder
wie verdachte, die naar het oordeel van de rechtbank in gelijke mate aansprakelijk zijn voor de
schade van de benadeelde partij. De vordering zal worden toegewezen, overeenkomstig hetgeen
hiervoor reeds is overwogen voor de helft van de totale schade, te weten een bedrag van € 125,-.
De andere helft van voornoemd bedrag zal worden afgewezen.
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Voor het overige is de rechtbank van oordeel dat dat deel van de vordering onvoldoende
aannemelijk is gemaakt. De benadeelde partij zal daarom voor dat deel niet-ontvankelijk worden
verklaard in de vordering en kan de vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

[naam 38]

De benadeelde partij [naam 38] vordert een schadevergoeding van € 80,01, te vermeerderen met
de wettelijke rente, voor feit 20. De officier van justitie en de verdediging hebben zich op het
standpunt gesteld dat dit bedrag tevens is gevorderd door de benadeelde partij [naam 25] en dat
de benadeelde partij [naam 38] daarom niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar
vordering.

De rechtbank is van oordeel dat de schade, betreffende het gevorderde bedrag exclusief BTW, een
rechtstreeks gevolg is van het bewezenverklaarde feit 20 en acht verdachte aansprakelijk voor die
schade. De rechtbank acht de schade toewijsbaar aan [naam 38] (en niet aan [naam 25] ), nu de
exploitatiemaatschappij eigenaar is van het raam waaraan de schade is ontstaan. Het gevorderde
is tot een bedrag van € 66,12 voldoende aannemelijk gemaakt, zodat de vordering tot dat bedrag
in beginsel toewijsbaar is. De rechtbank wijst het gedeelte betreffende de BTW af.

De rechtbank overweegt dat er ten aanzien van feit 20 sprake is van twee medeplegers, onder
wie verdachte, die naar het oordeel van de rechtbank in gelijke mate aansprakelijk zijn voor de
schade van de benadeelde partij. De vordering zal worden toegewezen, overeenkomstig hetgeen
hiervoor reeds is overwogen voor de helft van de totale schade, te weten een bedrag van €
33,06. Tevens zal de gevorderde wettelijke rente worden toegewezen vanaf 19 juli 2017. De
andere helft van voornoemd bedrag zal worden afgewezen.

[naam 25] (als wettelijk vertegenwoordigster van [naam 39] )

De benadeelde partij [naam 25] heeft twee vorderingen ingediend, een van

15 december 2017 (tot een totaalbedrag van € 3.875,-, vermeerderd met de wettelijke rente, en €
4,87 aan kosten voor rechtsbijstand) en een van 17 september 2017 (tot een totaalbedrag van €
8.999,-, vermeerderd met de wettelijke rente). In deze vorderingen worden deels dezelfde
schadeposten genoemd, maar andere bedragen gevorderd voor die posten. Onduidelijk is
gebleven of de benadeelde partij vordert dat beide vorderingen tot schadevergoeding worden
toegewezen, of dat de meest recente vordering de eerdere vordering vervangt. De officier van
justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat een bedrag van € 1.800,- hoofdelijk kan worden
toegewezen, bestaande uit € 1.400,- aan materiële schade en € 400,- aan immateriële schade. De
verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat een bedrag van € 1.000,- ten aanzien van
weggenomen geld uit de kluis kan worden toegewezen.

Gelet op de bewezenverklaring van feit 20, is de rechtbank van oordeel dat in ieder geval
vaststaat dat de benadeelde partij materiële schade heeft geleden tot een bedrag van

€ 1.400,- ten aanzien van het weggenomen brief- en muntgeld uit de kluis. Daarnaast is de
rechtbank van oordeel dat de benadeelde partij voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij door
de inbraak immateriële schade heeft geleden. De rechtbank is derhalve van oordeel dat een
bedrag van € 1.800,- een rechtstreeks gevolg is van het bewezen verklaarde feit, waarvan €
1.400,- ter zake van materiële schade en € 400,- ter zake van immateriële schade, en acht
verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voor wat betreft die schade voldoende
aannemelijk gemaakt, zodat de vordering zal worden toegewezen, zoals hiervoor reeds is
overwogen voor de helft van de totale schade, te weten een bedrag van

€ 900,-. Tevens zal de gevorderde wettelijke rente worden toegewezen vanaf 19 juli 2017. De
andere helft van voornoemd bedrag zal worden afgewezen.

Ten aanzien van het resterende deel van de schadeposten in de vorderingen van
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8.1

8.2

17 september 2017 en 15 december 2017 is onvoldoende duidelijk of daar nog aanspraak op
wordt gemaakt en zijn deze schadeposten onvoldoende onderbouwd. De rechtbank is derhalve
van oordeel dat de benadeelde partij haar vordering(en) voor het overige onvoldoende inzichtelijk
en aannemelijk heeft gemaakt. Zij zal de benadeelde partij daarom voor dat deel niet-ontvankelijk
verklaren in haar vordering. Voor dat deel kan de benadeelde partij haar vordering bij de
burgerlijke rechter aanbrengen.

Schademaatregel

Met betrekking tot de toegekende vorderingen benadeelde partij zal de rechtbank tevens de
schadevergoedingsmaatregel opleggen, telkens te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de
datum waarop de schade is ontstaan tot aan de dag der voldoening.

De rechtbank zal daarbij niet bevelen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast indien
verdachte in gebreke blijft bij betaling en geen verhaal biedt, omdat de rechtbank van oordeel is
dat oplegging van dergelijke hechtenis, vanwege de jonge leeftijd van verdachte ten tijde van de
feiten en de daarmee samenhangende financiële situatie, niet opportuun is.

De standpunten

De officier van justitie vordert de teruggave van de in beslag genomen goederen, nu niet
vaststaat dat er strafbare feiten mee zijn gepleegd. De verdediging refereert zich aan het oordeel
van de rechtbank.

De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag
genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien de voorwerpen niet vatbaar zijn voor
verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag zijn genomen.

De beslissing berust op de artikelen 9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 27, 36f, 57, 91, 310, 311,
417bis en 420bis van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 5, 177, 178, 179 en 188 van de
Wegenverkeerswet 1994, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 6 en 8 tenlastegelegde feiten;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

8 Het beslag

9 De wettelijke voorschriften

10 De beslissing
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Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1: schuldheling;

feit 2: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel, meermalen gepleegd;

feit 3: diefstal, meermalen gepleegd;

feit 4: diefstal en diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft
gebracht door middel van een valse sleutel;

feit 5: diefstal;

feit 7: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

feit 9: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

feit 10: diefstal door twee of meer verenigde personen;

feit 11: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

feit 12: diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft
door middel van braak;

feit 13: diefstal;

feit 14: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming;

feit 15: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

feit 16: diefstal door twee of meer verenigde personen en diefstal door twee of meer verenigde
personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel;

feit 17: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed
onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking;

feit 18: diefstal door twee of meer verenigde personen gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd
en diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder
zijn bereik heeft gebracht door middel van inklimming of een valse sleutel;

feit 19: overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994;

feit 20: diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige zich de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en waarbij de schuldige het weg te
nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel;

feit 21: witwassen;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezen verklaarde;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 360 (driehonderdzestig) dagen;
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- bepaalt dat een gedeelte van deze gevangenisstraf groot 140 (honderdveertig) dagen niet ten
uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte voor het
einde van de proeftijd van 2 (twee) jaar na te melden voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt als algemene voorwaarden:

* dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

* dat verdachte ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, medewerking zal verlenen aan het
nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet
op de identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

* dat verdachte medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht, de medewerking van
huisbezoeken daaronder begrepen;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich uiterlijk binnen één dag na het ingaan van de proeftijd telefonisch zal melden bij
mevrouw Gijsen, of bij haar afwezigheid een andere medewerker, van reclassering Middelburg en zich
daarna gedurende een door de reclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van
de proeftijd) zal blijven melden op afspraken met de reclassering, zo lang en zo frequent als de
reclassering noodzakelijk acht om het reclasseringstoezicht uit te voeren;

* dat verdachte zich, indien de reclassering dit tijdens het toezicht geïndiceerd acht, gedurende de
proeftijd onder behandeling zal stellen van Forensische Zorg Zeeland, of een soortgelijke zorgverlener,
te bepalen door de reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die zorgverlener aan te
geven, waarbij verdachte zich zal houden aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener
geeft voor de behandeling en waarbij het innemen van medicijnen onderdeel kan zijn van de
behandeling;

* dat verdachte gedurende de proeftijd zal meewerken aan controle van het gebruik van drugs om
het middelengebruik te beheersen, indien de reclassering deze controle geïndiceerd acht, waarbij de
reclassering urineonderzoek kan gebruiken voor de controle en waarbij de reclassering bepaalt hoe
vaak verdachte wordt gecontroleerd;

- geeft opdracht aan de reclassering tot het houden van toezicht op de naleving van voormelde
bijzondere voorwaarden en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft
doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf van 240 (tweehonderdveertig) uur;

- beveelt dat indien verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal
worden toegepast van 120 (honderdtwintig) dagen;

- veroordeelt verdachte tot een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen van
6 (zes) maanden;

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partij [naam 4] niet-ontvankelijk in haar vordering en bepaalt dat die
vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [naam 4] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op
nihil;
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- verklaart de benadeelde partij [naam 2] niet-ontvankelijk in haar vordering en bepaalt dat die
vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [naam 2] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op
nihil;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 1] van € 150,- ter zake van
materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2017 tot aan de dag
der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 7] van € 780,-

ter zake van materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2017 tot
aan de dag der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 8] van € 200,- ter zake van
materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11 augustus 2017 tot aan de dag
der algehele voldoening;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 22] van € 85,-, ter zake van
materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 september 2017 tot aan de dag
der algehele voldoening;

- wijst de andere helft (€ 85,-) van de vastgestelde schadevordering af;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve
van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij [naam 23] niet-ontvankelijk in haar vordering en bepaalt dat die
vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [naam 23] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op
nihil;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 24] van € 125,- ter zake van
immateriële schade;

- wijst de andere helft (€ 125,-) van de vastgestelde schadevordering af;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 25] van € 900,-, waarvan € 700,-
ter zake van materiële schade en € 200,- ter zake van immateriële schade, en vermeerderd met de
wettelijke rente, berekend vanaf 19 juli 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;
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- wijst de andere helft (€ 900,-) van de vastgestelde schadevordering af;

- verklaart de benadeelde partij in het overige gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk en bepaalt
dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij [naam 25] tot nu toe gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam 38] van € 33,06 ter zake van
materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend vanaf 19 juli 2017 tot aan de dag
der algehele voldoening;

- bepaalt dat het resterende deel van de vordering van de benadeelde partij [naam 38] wordt
afgewezen;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de hierna te noemen
slachtoffers de daarbij vermelde bedragen te betalen:

* benadeelde partij [naam 1] (feit 2), € 150,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12
augustus 2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

* benadeelde partij [naam 7] (feit 3), € 780,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 11
augustus 2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

* benadeelde partij [naam 22] (feit 16), € 85,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16
september 2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

* benadeelde partij [naam 24] (feit 18), € 125,-,

* benadeelde partij [naam 25] (feit 20), € 900,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 juli
2017 tot aan de dag der algehele voldoening,

* benadeelde partij [naam 38] (feit 20), € 33,06, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 19 juli
2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

- bepaalt dat bij voldoening van de schadevergoedingsmaatregel de betalingsverplichting aan de
benadeelde partij vervalt en omgekeerd;

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van de voorwerpen die op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst
zijn genummerd G1750457, G1750459, G1750466 en G1750475;

Voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Nomes, voorzitter, mr. B.J. Duinhof en

mr. J.A. van Voorthuizen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C.E.A.M. van der Ven - van de Riet en
mr. E.J. van der Welle, griffiers, en is uitgesproken ter openbare zitting op

26 februari 2019.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld
het eindproces-verbaal met proces-verbaalnummer ZB1R017051 (onderzoek Ferrara) van de politie
eenheid Zeeland - West-Brabant, districtsrecherche Zeeland, opgemaakt in de wettelijke vorm door
daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 2542. Het
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proces-verbaal van bevindingen van 27 september 2017, pagina 934, eerste alinea.

Het proces-verbaal van bevindingen van 16 augustus 2017, pagina 929, vijfde alinea.

Het proces-verbaal van bevindingen van 31 augustus 2017, pagina 964 en pagina 965, tweede
alinea.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 27] van 23 mei 2017, pagina 902 en 903.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 28] van 5 december 2017, pagina 78, zevende
alinea.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 1] namens [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] van 12
augustus 2017, pagina 917 tot en met 921.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 5] van 14 augustus 2017, pagina 1082.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 6] van 12 augustus 2017, pagina 1102.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 7] mede namens [naam 8] van 12 augustus 2017,
pagina 1106 en 1108.

Het proces-verbaal van bevindingen gestolen fietsen van 6 december 2017, pagina 1085, tweede
tot en met vierde alinea en zevende tot en met negende alinea, en pagina 1086.

Het proces-verbaal van bevindingen van 20 augustus 2017, pagina 981.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 9] van 14 augustus 2017, pagina 1109, laatste twee
alinea’s en pagina 1110, eerste alinea.

Het proces-verbaal van verhoor van [naam 30] van 3 oktober 2017, pagina 573J, tweede en vijfde
alinea, en pagina 573K, eerste tot en met derde alinea.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 28] van 5 december 2017, pagina 79, tweede
alinea.

Het proces-verbaal van doorzoeking [adres 7] Oost-Souburg, pagina 1897 en 1899.

Het proces-verbaal van aanvullend relaas van strafbare feiten van 5 februari 2018, pagina 2459, en
het proces-verbaal van bevindingen van 20 november 2017, pagina 1902.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 10] van 11 augustus 2017, pagina 1139 tot en met
1141.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 12] mede namens [naam 13] en [naam 32] van 27
augustus 2017, pagina 1149 tot en met 1153.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 33] van 7 november 2017, pagina 273, vijfde,
zevende, achtste en dertiende alinea.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 15] mede namens [naam 16] van 1 september 2017,
pagina 1210 tot en met 1215.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 17] van 6 september 2017, pagina 1250.

Het schriftelijk stuk, inhoudende een Anzeigeformular bei Zerstörung van [naam 17] van 4
september 2017, pagina 1253.

Het proces-verbaal van bevindingen van 7 september 2017, pagina 1235, eerste, tweede en vierde
alinea.

Het proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2017, pagina 1257.

Het proces-verbaal van verhoor van [naam 34] van 11 oktober 2017, pagina 725, derde alinea.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 18] van 2 september 2017, pagina 1264 tot en met
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1268.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 36] namens Juvent van 8 september 2017, pagina 1311
tot en met 1313.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 19] van 15 september 2017, pagina 1316 tot en met
1318.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 37] namens Alphascholengroep van 18 september 2017,
pagina 1319 tot en met 1321.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 20] van 15 september 2017, pagina 1329 tot en met
1333.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 21] van 17 september 2017, pagina 1354 tot en met
1358.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 22] van 1 oktober 2017, pagina 1361 tot en met 1364.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 23] van 25 september 2017, pagina 1394 tot en met
1395B.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 24] van 18 september 2017, pagina 1396 tot en met
1398.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van bevindingen van 16 augustus 2017, pagina 936.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [naam 28] van 5 december 2017, pagina 79.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019. Wanneer hierna wordt
verwezen naar een proces-verbaal, wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld het eindproces-verbaal met
proces-verbaalnummer PL2000-2017186415 z van de politie eenheid Zeeland - West-Brabant, district
Zeeland, districtsrecherche Zeeland, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde
opsporingsambtenaren en doorgenummerd van pagina 1 tot en met 199.

Het proces-verbaal van aangifte van [naam 25] van 19 juli 2017, pagina 25 tot en met 27.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 7 februari 2019.

Het proces-verbaal van bevindingen van 23 juli 2017, pagina 50.

Het proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] van 23 juli 2017, pagina 143 tot en met 145.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG in jeugdzaak over de motivering van de PIJ-maatregel en de
vorderingen van benadeelde partijen. Voorts een beschouwing ten overvloede over
het horen van een deskundige ter terechtzitting in hoger beroep. De AG geeft de
Hoge Raad in overweging de zaak met toepassing van art. 81.1 RO af te doen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 18/01426 J
Zitting: 2 juli 2019

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte bij arrest van 20 maart 2018 niet-ontvankelijk
verklaard in het hoger beroep voor zover dat is gericht tegen de beslissing ter zake van het onder
2 tenlastegelegde en de verdachte veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van vijf
maanden met aftrek van voorarrest wegens 1. “diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van
bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht
mogelijk te maken” en 3. “mishandeling”. Daarnaast heeft het hof de plaatsing van de verdachte in
een inrichting voor jeugdigen gelast. Voorts heeft het hof beslissingen genomen ten aanzien van
de vorderingen van benadeelde partijen en schadevergoedingsmaatregelen als bedoeld in art. 36f
Sr opgelegd, een en ander zoals nader in het arrest omschreven (daarover in de bespreking van
het vijfde middel meer).

2. Namens de verdachte heeft mr. L.E.G. van der Hut, advocaat te 's-Gravenhage, vijf middelen van
cassatie voorgesteld. Bij aanvullende schriftuur is een van de klachten van het vijfde middel nader
toegelicht.

3. Het eerste middel bespreek ik na het vierde middel, tegen de achtergrond van ’s hofs aldaar (in
randnummer 14) weer te geven “Motivering van de op te leggen straf en maatregel”.

4. Het tweede middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring van de gekwalificeerde
diefstal.

5. Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij op of 18 juni 2016 te Vlaardingen in [A] , gelegen aan de [a-straat] , met het oogmerk van
wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een geldbedrag (380 euro), toebehorende aan [A]
en/of [benadeelde 1] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van bedreiging met
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geweld tegen [benadeelde 2] en [benadeelde 3] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht mogelijk
te maken, welke bedreiging met geweld bestond uit het:

- aan die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] tonen en voorhouden van en zwaaien met een mes en

- (daarbij) aan die [benadeelde 2] en/of [benadeelde 3] op dreigende toon toevoegen van de
woorden "Geld, geld, geld, ik wil geld, geef me geld" en "Ik kom terug, ik pak jou nog wel, bitch”.”

6. Anders dan de steller van het middel wil, kan uit de bewijsvoering wel degelijk worden afgeleid dat
de verdachte degene is geweest die het onder 1 tenlastegelegde feit heeft begaan. Uit de gebezigde
bewijsmiddelen komt immers onder meer naar voren dat: - de overval is gepleegd rond 21:45 uur en
het toen regende (b.m. 1.6); - de verbalisanten rond 23:00 uur voor de deur van de galerijwoning van
de verdachte een zwartgekleurde rugtas aantroffen die nat was en vanwege de galerij erboven niet
nat kon zijn geworden door het louter staan van de rugtas voor de deur van verdachtes galerijwoning
(b.m. 1.6 en 1.7); - een medewerker van de snackbar heeft verklaard dat de dader een paar
camouflage gekleurde Nike Air Max 90 schoenen aanhad (b.m. 1.3) en in de aangetroffen rugtas een
paar natte Nike schoenen met camouflageprint zat (b.m. 1.6); - de schoenen op een van de verdachte
gemaakte foto volledig overeenkomen met de schoenen in de aangetroffen rugtas (b.m. 1.7); - de
dader bij de kassa een worsteling heeft gehad met een van de aangeefsters waarbij een rood stuk
van zijn onderbroek is gezien en bij de insluitingsfouillering bleek dat de verdachte een rood
gekleurde onderbroek droeg (b.m. 1.1., 1.2, 1.6 en 1.9); - in de woning van de verdachte bandana’s
en een zwarte jas met de letter C als opdruk op de rug zijn aangetroffen (b.m. 1.8 en 1.10) en uit de
verklaringen van de aangeefsters en getuigen (b.m. 1.1. t/m 1.4) alsmede uit beelden van de
bewakingscamera (b.m. 1.9) blijkt dat de dader een bandana (net tot onder zijn ogen) voor had, een
zwarte of donkere jas droeg met op de rug een wit logo of teken en een zwarte rugtas bij zich had.

7. Dat de verdachte door de aangeefster (b.m. 1.1) op ongeveer 17 jaar oud wordt geschat en (zo
ook door verbalisanten, b.m. 1.6) als licht getint wordt aangeduid, terwijl hij in werkelijkheid toen 14
jaar oud was en een donkere huidskleur zou hebben, kan daaraan niet afdoen, te minder nu de
aangeefster ook heeft verklaard dat het naar haar idee een jonge jongen moest zijn en dat je alleen
zijn ogen zag.

8. Omdat de steller van het middel enkel “ten overvloede” nog een opmerking maakt over de
verklaring van een verbalisant dat de combinatie van het signalement en de vluchtweg hem deed
denken aan de daderindicatie en modus operandi van twee eerdere overvallen, zal ik daarop niet
nader in gaan.

9. Het tweede middel faalt.

10. Het derde middel klaagt over ’s hofs verwerping van het beroep op noodweer aangaande het
onder 3 bewezenverklaarde feit (de mishandeling).

11. Het hof heeft het beroep op noodweer verworpen omdat de feiten en omstandigheden die de
verdediging aan het beroep op noodweer ten grondslag heeft gelegd niet aannemelijk zijn geworden.
Zoals het hof terecht heeft vastgesteld, vindt de door de verdediging gegeven lezing van de
gebeurtenissen haar weerlegging in de verklaring van de aangever, de verklaring van een getuige en
de tegenover de politie afgelegde verklaring van de verdachte zelf. Uit die verklaringen kan zonder
meer worden afgeleid dat de verdachte de aangever sloeg zonder dat sprake was van een
(dreigende) aanranding van de zijde van de aangever in de zin van art. 41, eerste lid, Sr.

12. Het derde middel faalt.

Het derde middel (verwerping beroep op noodweer feit 3)
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13. Het vierde middel klaagt over de motivering van de opgelegde PIJ-maatregel.

14. Met betrekking tot de sanctieoplegging heeft het hof, voor zover hier relevant, onder meer het
volgende overwogen:

“Motivering van de op te leggen straf en maatregel

[…]

De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan een overval op een
snackbar. Slachtoffers van een dergelijke overval ondervinden vaak nog lange tijd nadelige psychische
gevolgen daarvan. Dat is ook in de onderhavige zaak het geval, zo blijkt uit de schriftelijke
slachtofferverklaring van een medewerkster van de snackbar.

Een dergelijk feit brengt daarnaast gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving teweeg, te
meer nu het bewezen verklaarde handelen van de verdachte heeft plaatsgevonden in een openbare
gelegenheid. De verdachte heeft voor deze gevolgen geen oog gehad en daarnaast heeft hij een
gebrek aan respect voor andermans eigendommen getoond. Hij heeft kennelijk puur uit eigen
financieel gewin gehandeld, hetgeen het hof hem ernstig aanrekent.

De verdachte heeft zich verder schuldig gemaakt aan mishandeling van een medeleerling van zijn
school. Aldus heeft hij inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en hem pijn
bezorgd.

[…]

Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op onder meer de inhoud
van de navolgende rapportages:

- een Pro Justitia rapportage d.d. 21 september 2016, opgemaakt en ondertekend door drs. H. van
der Lugt, kinder- en jeugdpsychiater;

- een Pro Justitia rapportage d.d. 21 september 2016, opgemaakt en ondertekend door drs. E.F. de
Witt, GZ-psycholoog;

- een briefrapportage van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond d.d. 25 september 2016,
opgemaakt en ondertekend, door [betrokkene 1] , jeugdbeschermer, en [betrokkene 3] ,
gebiedsmanager;

- een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 27 september 2016, opgemaakt en
ondertekend door F. Valies, raadsonderzoeker, en W.B. Hulsbergen, teamleider;

- een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 31 augustus 2017, opgemaakt en
ondertekend door R. Worung, raadsonderzoeker;

- een briefrapportage van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond d.d. 1 september 2017, opgemaakt
en ondertekend door [betrokkene 1] ;

- een Pro Justitia rapportage d.d. 9 februari 2018, opgemaakt en ondertekend door drs. H. van der
Lugt, kinder- en jeugdpsychiater;

- een Pro Justitia rapportage d.d. 12 februari 2018, opgemaakt en ondertekend door drs. E.F. de Witt,
GZ-psycholoog;

- een briefrapportage van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond d.d. 14 februari 2018, opgemaakt
en ondertekend door [betrokkene 1] , jeugdbeschermer;

- een rapportage van de Raad voor de Kinderbescherming d.d. 22 februari 2018, opgemaakt en

Het vierde middel (motivering oplegging PIJ-maatregel)
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ondertekend door R. Worung, kernfunctionaris.

Voorts heeft het hof acht geslagen op de inhoud van de op de terechtzitting in hoger beroep
afgelegde verklaringen van [betrokkene 1] van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, [betrokkene
4] van de Raad voor de Kinderbescherming en [betrokkene 2] van [D] .

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond adviseert uiteindelijk tot oplegging van een
onvoorwaardelijke jeugddetentie gelijk aan de duur van het voorarrest, alsmede een voorwaardelijke
PIJ-maatregel met als bijzondere voorwaarden jeugdreclasseringstoezicht, meewerken aan [D] ,
behandeling volgen bij [C] , en een vrijetijdsbesteding hebben in de vorm van sport en/of een bijbaan.

Sinds 27 november 2017 gaat de verdachte naar [D] . Daar gaat het goed met hem. Hij is intrinsiek
gemotiveerd om de grote achterstand op schoolgebied in te halen en een diploma te behalen dit
schooljaar. Er wordt gezien dat de verdachte stappen maakt, al zijn deze nog pril, en dat de verdachte
een zekere motivatie en bereidheid heeft tot verandering. Bij oplegging van een onvoorwaardelijke
PIJ-maatregel bestaat de kans op verder afglijden en daarom moet de verdachte volgens
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond nog een allerlaatste kans krijgen.

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert uiteindelijk op grond van dezelfde redenen als
genoemd door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond tot oplegging van een deels voorwaardelijke
jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel, met als bijzondere voorwaarden
jeugdreclasseringstoezicht, verplichte deelname aan [D] , elektronische controle en meewerken aan
een behandeling van [C] . Geadviseerd wordt om die bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar te
verklaren.

Psychiater Van der Lugt concludeert dat de verdachte lijdt aan een gebrekkige ontwikkeling in de
vorm van een gedragsstoornis, type beginnend in de kindertijd, en een bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling. Daarnaast is er sprake van een ouder-kindrelatieprobleem.

De ontwikkeling van de verdachte verloopt zorgelijk en er is geen reden aan te nemen dat dit niet
speelde tijdens het ten laste gelegde.

De huidige situatie is zorgelijker dan in 2016. Zo is de ernst van de gedragsstoornis toegenomen en
het ouder-kindrelatieprobleem lijkt ook te zijn toegenomen. De verdachte komt niet toe aan het
ontdekken wie hij is, wat hij kan, waar hij voor staat, het zich verantwoordelijk voelen voor eigen
handelen, verdoet zijn tijd en energie met strijd, glijdt steeds verder af en lijkt zich, op grond van de
informatie van [B] - waar de verdachte dagbehandeling heeft ondergaan in het kader van de in eerste
aanleg opgelegde voorwaardelijke PIJ-maatregel -, steeds meer te identificeren met de criminele
wereld.

Het recidive risico op verbaal en fysiek agressief gedrag is hoog. De psychiater acht een ambulante
behandeling ontoereikend. In de Pro Justitia rapportage d.d. 9 februari 2018 wordt geadviseerd om de
verdachte een klinische behandeling te laten ondergaan in een gesloten setting, in het kader van een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel. Voor de onvoorwaardelijke vorm van deze maatregel pleit dat alle
pogingen een behandeling te effectueren hebben gefaald, de verdachte ongemotiveerd is voor
behandeling, er geen andere mogelijkheid is zijn gedrag in gunstige zin te beïnvloeden noch het
gevaar voor derden af te wenden, en de verdachte een langdurige residentiële behandeling nodig
heeft.

Psycholoog De Witt komt tot een soortgelijke conclusie. Ook de psycholoog stelt vast dat de
verdachte lijdende is aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens aangezien er sprake
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is van een gedragsstoornis en van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en dat er tevens
sprake is van een ouder-kindrelatieprobleem. Dit gold ook ten tijde van de ten laste gelegde feiten. De
kans op toekomstig gewelddadig gedrag wordt ingeschat als hoog. Deze kans wordt hoger ingeschat
dan in 2016, omdat de verdachte heeft laten zien zich niet aan voorwaarden te houden, ook niet in
het kader van de in eerste aanleg opgelegde voorwaardelijke PIJ-maatregel, en omdat hij niet
voldoende heeft geprofiteerd van de dagbehandeling. Geadviseerd wordt om de verdachte een
gesloten klinische langdurige behandeling te laten ondergaan. Doelen binnen de behandeling zijn
onder andere het vergroten van zijn probleembesef en zelfinzicht, het verminderen van zijn
zelfbepalende gedrag en dat hij leert meer verantwoordelijkheid te nemen voor zijn gedrag.

De psycholoog is van mening dat ambulante behandeling een gepasseerd station is. Ook
dagbehandeling blijkt onvoldoende toereikend om tot structurele verandering te kunnen komen.
Aangezien de kans als groot wordt ingeschat dat de verdachte vanwege gebrek aan motivatie zich
onttrekt aan een open vorm van klinische behandeling, wordt een gesloten vorm van behandeling
geadviseerd.

De ernst van de psychopathologie en mate van disfunctioneren, de ernst van de ten laste gelegde
feiten en de hoge kans op toekomstig gewelddadig gedrag, het feit dat de verdachte toe nu toe
weinig leerbaar is gebleken, dat de moeder van de verdachte beperkt bereid is zich in te zetten voor
behandeling waar zij niet achter staat, het feit dat de kans op een succesvolle ambulante behandeling
als zeer klein wordt ingeschat, aangezien er al sinds 2009 hulpverlening is ingezet welke nooit goed
van de grond lijkt te zijn gekomen en aangezien de verdachte niet gemotiveerd is voor behandeling
en tot slot het feit dat eerdere justitiële sancties zijn mislukt, zijn indicaties dat oplegging van een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel geïndiceerd is.

De psycholoog ziet blijkens de Pro Justitia rapportage d.d. 12 februari 2018 geen andere mogelijkheid
dan het adviseren van een gesloten residentiële behandeling in het kader van een onvoorwaardelijke
PIJ-maatregel, indien de ten laste gelegde feiten bewezen worden verklaard.

Het hof komt met inachtneming van de beschouwingen, de conclusies en de adviezen van de
deskundigen in de omtrent de persoon van de verdachte uitgebrachte rapportages en
deskundigenverklaringen tot het oordeel dat het onvoorwaardelijk opleggen van de PIJ-maatregel
noodzakelijk is, gelet op de gebleken problematiek in de persoon van de verdachte, de noodzaak om
de verdachte gedwongen te behandelen in een residentieel kader, alsmede gelet op de kans op
recidive. Aan de in artikel 77s, eerste lid, onder a, b en c, van het Wetboek van Strafrecht cumulatief
gestelde voorwaarden is voldaan, aangezien het bewezen verklaarde misdrijven betreft waarvoor
voorlopige hechtenis is toegelaten, de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van
goederen of personen het opleggen van de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
eist en de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de
verdachte.

Het hof onderkent de positieve inzet en ontwikkeling bij de verdachte voor wat betreft het volgen van
onderwijs via [D] , maar is van oordeel dat bovengenoemde maatregel noodzakelijk is teneinde de
verdachte ook in de verdere toekomst die stabiliteit, hulp en begeleiding te kunnen bieden die hij
nodig heeft en het risico op recidive te verminderen.

Een besloten behandeling is naar het oordeel van het hof op dit moment geïndiceerd. Van daaruit kan
vanuit een dwingend kader worden gewerkt aan meer vrijheden voor de verdachte. Het hof merkt in
dit verband nog op dat het ook tijdens de tenuitvoerlegging van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel
mogelijk is onderwijs te volgen.

Alles afwegende acht het hof het onvoorwaardelijk opleggen van de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen passend en geboden. Het hof overweegt (in verband met artikel 77t, derde
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lid, van het Wetboek van Strafrecht) dat de maatregel wordt opgelegd ter zake van een misdrijf dat is
gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer
personen.

Daarnaast zal het hof aan de verdachte een jeugddetentie gelijk aan de duur van het door hem
ondergane voorarrest opleggen.

[…].”

15. Vooropgesteld moet worden dat de rechter vrij is in de keuze van de straf en/of maatregel en in
de waardering van de factoren die hij daartoe van belang acht, zolang hij maar blijft binnen de
daaraan door de wet gestelde grenzen.1 Dat in het onderhavige geval de Jeugdbescherming
Rotterdam-Rijnmond en de Raad voor de Kinderbescherming tot een voorwaardelijke PIJ-maatregel
adviseren, neemt niet weg dat het hof op grond van het psychiatrische en psychologische rapport een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel kon opleggen.2 Ik kom daarop hierna terug. Eerst zij hier nog
opgemerkt dat de volgorde waarin die rapporten in tijd zijn opgesteld, irrelevant is. Daarom
onderschrijf ik niet het standpunt van de steller van het middel dat de door het hof gevolgde
rapporten “achterhaald zouden zijn” reeds doordat nadien rapporten van anderen met een andere
inhoud zijn verschenen. Daarbij komt dat, gelet op ’s hofs motivering van de op te leggen PIJ-
maatregel, de positieve geluiden in die latere rapporten niet aan hem voorbij zijn gegaan. Deze
geluiden waren echter niet krachtig genoeg om het hof ervan te (doen) overtuigen dat met oplegging
van de voorwaardelijke vorm van de PIJ-maatregel kan worden volstaan.

16. Met betrekking tot de PIJ-maatregel zijn onder meer noodzakelijke voorwaarden dat sprake is van
een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens ten tijde van het begaan
van het misdrijf en dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van goederen of
personen de oplegging van deze maatregel moet eisen (art. 77s, eerste lid aanhef en onder b, Sr).
Onder het hoofd “Motivering van de op te leggen straf en maatregel” haalt het hof nadrukkelijk de
conclusies en adviezen van de psychiater en de psycholoog aan. Beide gedragsdeskundigen hebben
een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens bij de verdachte vastgesteld en schatten het
recidiverisico op fysiek agressief gedrag hoog in, ook omdat de verdachte zich steeds meer lijkt te
identificeren met de criminele wereld. Door beiden wordt geadviseerd tot een langdurige klinische
behandeling in een gesloten setting; ambulante behandeling is een gepasseerd station. Het hof heeft
deze conclusies en adviezen klaarblijkelijk tot de zijne gemaakt, want komt met inachtneming van de
beschouwingen, de conclusies en de adviezen van de deskundigen in de omtrent de persoon van de
verdachte uitgebrachte rapportages en deskundigenverklaringen tot het oordeel dat het
onvoorwaardelijk opleggen van de PIJ-maatregel noodzakelijk is, gelet op de gebleken problematiek in
de persoon van de verdachte, de noodzaak om de verdachte gedwongen te behandelen in een
residentieel kader, alsmede gelet op de kans op recidive. Dit oordeel – dat zozeer verweven is met
waarderingen van feitelijke aard dat zij in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst – is
in het licht van het voorgaande niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd, waarbij ik in
aanmerking neem dat het hof tevens heeft vastgesteld dat de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel “in
het belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte”.

17. Het vierde middel faalt.

18. Het eerste middel klaagt dat het hof [betrokkene 1] van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond,
[betrokkene 4] van de Raad voor de Kinderbescherming en [betrokkene 2] van [D] ten onrechte als
deskundigen heeft gehoord, nu (i) het hof “in strijd met het voorschrift van art. 51i, eerste lid, Sv die
personen niet voorafgaand aan het horen heeft benoemd als deskundigen met een opdracht tot het
geven van informatie over of het doen van onderzoek op een terrein waarvan hij/zij specifieke of
bijzondere kennis bezit”, (ii) het hof “bij het horen van deze personen als deskundigen, terwijl zij niet

Het eerste middel (horen bepaalde personen als deskundigen)
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zijn opgenomen in het landelijk openbaar register van gerechtelijke deskundigen (het NRGD), niet op
de voet van art. 51k, tweede lid, Sv heeft gemotiveerd op grond waarvan zij als deskundigen worden
aangemerkt” en (iii) de beslissingen van het hof “om deze personen aan te merken en/of te horen als
deskundigen alsmede het gebruik van hun verklaringen als zodanig – bij de motivering van de aan
verzoeker opgelegde straf en/of maatregel – onjuist, althans onbegrijpelijk zijn dan wel getuigen van
een onjuiste rechtsopvatting en/of ontoereikend zijn gemotiveerd”.

19. [betrokkene 1]3 en [betrokkene 4] zijn in hoger beroep beiden op de terechtzitting van 6
september 2017 als deskundigen gehoord. Vervolgens heeft [betrokkene 1] , wederom in de
hoedanigheid van deskundige, op de terechtzitting van 6 maart 2018 de toen actuele stand van zaken
weergegeven. Op de terechtzitting van 6 maart 2018 is tevens [betrokkene 2] als deskundige
gehoord; hij had als coach bij [D] sinds 27 november 2017 iedere dag contact met de verdachte.
Voorts heeft [betrokkene 1] (telkens in haar hoedanigheid van jeugdbeschermer, begrijp ik, A-G) in
totaal drie briefrapportages opgemaakt (gedateerd 25 september 2016, 1 september 2017 en 14
februari 2018), waarvan de eerste samen met een gebiedsmanager.

20. Allereerst zij erop gewezen dat op de terechtzittingen in hoger beroep van 6 september 2017 en 6
maart 2018 door de verdediging geen enkel bezwaar is gemaakt tegen of kritische vragen zijn gesteld
over het als deskundige beëdigen en horen van de genoemde drie personen. Indien de verdediging
daarmee problemen zou hebben gehad, waren deze terechtzittingen bij uitstek geschikt geweest om
eventuele bezwaren naar voren te brengen. Dat is blijkens de van deze terechtzittingen opgemaakte
processen-verbaal niet gebeurd. In dat opzicht komt het middel nu als mosterd na de maaltijd.

21. Voorts wijs ik erop dat in deze zaak zowel de Raad voor de Kinderbescherming ([betrokkene 4])
als de Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond ( [betrokkene 1] ) en [D] ( [betrokkene 2] ) (uiteindelijk)
hebben geadviseerd tot het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel met bijzondere
voorwaarden. Dat het hof alles afwegende het onvoorwaardelijk opleggen van de PIJ-maatregel
passend en geboden acht, berust in het geheel niet op de verklaringen van deze drie genoemde
personen, maar (voornamelijk) op de rapportages en adviezen van de psychiater (Van der Lugt) en de
psycholoog (De Witt).

22. Ik meen op grond van het voorgaande dat het middel niet tot cassatie kan leiden, reeds omdat
sprake is van gebrek aan belang, waarbij ik mede in aanmerking heb genomen dat noch in de
schriftuur noch in de aanvullende schriftuur een belang bij het slagen van het middel wordt
aangewezen. Daarnaast noem ik het enigszins opmerkelijk dat de toelichting op het vierde middel
juist een beroep doet op het deskundig oordeel van [betrokkene 1] , [betrokkene 4] en [betrokkene
2] ter onderbouwing van de klacht dat de oplegging van de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel
ontoereikend en/of onbegrijpelijk is gemotiveerd. Aan hun adviezen, aldus die toelichting, dient “wel
de nodige zwaarte te worden toegedicht; oftewel, die adviezen zijn misschien niet bindend, leidend
zijn zij wel”.

23. Overigens wil ik naar aanleiding van het middel nog het volgende opmerken; het gaat in zoverre
dus om een bespreking ten overvloede.

24. Kennelijk gaat de steller van het middel uit van de opvatting dat elke persoon die als deskundige
op de terechtzitting wordt gehoord een forensisch deskundige is als bedoeld in art. 51i Sv e.v. en dat
de bepalingen over de deskundige in Titel IIIC van Boek I van het Wetboek van Strafvordering (art. 51i
t/m art. 51m Sv) onverkort gelden voor elke persoon die de rechter als deskundige op de
terechtzitting hoort. Het komt mij voor dat deze opvatting geen steun vindt in het recht. Ik licht dat
hieronder toe.

25. Vooropgesteld zij dat het Wetboek van Strafvordering het begrip deskundige niet definieert. Wel
moet het gaan om iemand die op een bepaald terrein over “specifieke of bijzondere kennis” beschikt
(art. 51i, eerste lid, Sv), of, anders gezegd, om iemand die “wetenschap en kennis” heeft omtrent
datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is (art. 343 Sv). In de periode die vooraf ging aan de
inwerkingtreding op 1 januari 2010 van – kort gezegd – de “Wet deskundige in strafzaken” van 22
januari 2009 (Stb. 2009, 33) werden personen die beroepshalve en vanuit hun professionaliteit bij een
bepaalde verdachte waren betrokken en in die hoedanigheid op de terechtzitting werden gehoord,
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veelal beëdigd als deskundige én als getuige; als deskundige moesten zij naar geweten verklaren en
als getuige moesten zij de waarheid zeggen. Sinds de inwerkingtreding van de “Wet deskundige in
strafzaken” is de positie van de forensisch deskundige generiek geregeld en is dubbele beëdiging niet
meer nodig. De deskundige als bedoeld in art. 51, eerste lid, Sv wordt bij zijn “verhoor” op de
terechtzitting beëdigd dat hij “naar waarheid en zijn geweten zal verklaren” (vgl. ook art. 299 in
verbinding met art. 290, vierde lid, Sv).4 Belangrijk om in dit verband te benadrukken is, dat zowel de
verklaring van de forensisch deskundige ter terechtzitting alsook zijn (forensisch) rapport in
voorkomende gevallen een bewijsfunctie kan krijgen en alsdan de status van wettig bewijsmiddel
aanneemt.5

26. Dat laatste is uiteraard anders wanneer iemand enkel als deskundige verklaart of rapporteert over
de persoon van de verdachte. Dat neemt op zichzelf niet weg dat ook in dat rapport een verklaring
van de verdachte kan staan die voor hemzelf belastend is, maar dan mag tegen de achtergrond van
de hulpverleningsrelatie waarin de hulpverlener – bijvoorbeeld de reclasseringswerker – tot de
verdachte staat die verklaring van de verdachte in beginsel niet voor het bewijs van het
tenlastegelegde worden gebruikt.6 Hetzelfde geldt in beginsel voor een rapport raadsonderzoek
strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming, waarin gegevens verwerkt zijn die de betrokkene
aan de rapporteur heeft toevertrouwd.7

27. Voor degene die (op de wijze bij de wet bepaald) als forensisch deskundige wordt benoemd “met
een opdracht tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek op een terrein, waarvan
hij specifieke of bijzondere kennis bezit” zijn de, bij de “Wet deskundige in strafzaken” ingevoerde,
artikelen 51i t/m art. 51m Sv bedoeld. De taakomschrijving van deze forensisch deskundige – waarbij
veelal gedacht moet worden aan een technisch gespecialiseerde expert die in het kader van de
bewijsvraag rapport uitbrengt8 – is in de desbetreffende Memorie van Toelichting omschreven als “het
uitvoeren van een opdracht tot het verstrekken van informatie over de stand van de kennis op zijn
vakterrein of tot het verslag doen van zijn verrichtingen en conclusies op grond van een opdracht tot
onderzoek aan een persoon of object”.9 De deskundige als bedoeld in art. 51 e.v. Sv moet voldoen
aan bepaalde kwaliteitseisen, die (onder meer) zijn vastgelegd in art. 12, tweede lid, Besluit register
deskundige in strafzaken.10 In dit register zijn deskundigen op het terrein van forensisch onderzoek
geregistreerd. De geregistreerde deskundige is in de plaats gekomen van de vroegere “vaste
gerechtelijke deskundige”. Art. 51k, tweede lid, Sv laat de mogelijkheid open van benoeming van een
niet-geregistreerde forensisch deskundige11 aan wie de in art. 51i, eerste lid, Sv omschreven opdracht
is gegeven, maar dan zal de rechter in het voorkomende geval moeten motiveren waarom deze
persoon als ter zake kundige kan worden aangemerkt. Voorts impliceert art. 51i, eerste lid, Sv dat een
forensisch deskundige wordt benoemd met het oog op de opdracht die hij of zij meekrijgt. Art. 51m Sv
voorziet erin dat deze deskundige op de terechtzitting wordt beëdigd en gehoord.

28. Een reclasseringswerker – ik beperk mij in het navolgende hoofdzakelijk tot hem – die
voorlichtingsrapportage uitbrengt over de (persoon van de) verdachte, wordt in beginsel niet als
deskundige aangemerkt, aldus de hierboven aangehaalde Memorie van Toelichting.12

Onderzoeksrapporten van de reclassering vallen strikt genomen dan ook niet in de categorie
deskundigenonderzoek. In het conceptwetsvoorstel (deskundige in strafzaken) was nog opgenomen
dat de reclasseringswerker als deskundige kon worden benoemd en geregistreerd. Dit voorstel
ondervond echter kritiek van verschillende organisaties, omdat een dergelijk uitgebreid
deskundigenbegrip zou leiden tot extra werk en kosten, terwijl het voorts ondoenlijk zou zijn om alle
reclasseringswerkers (op korte termijn) te laten registeren.13 Op grond van (onder meer) deze
argumenten heeft de wetgever de gedachte aan benoeming en registratie van de reclasseringswerker
als deskundige laten varen. De regeling van het uitbrengen van reclasseringsrapportage door een
erkende reclasseringsinstelling vindt ook nu nog haar eigen grondslag in verschillende wettelijke
bepalingen in het Wetboek van Strafvordering.14

29. Een van die bepalingen heeft betrekking op het horen van de reclasseringswerker als deskundige
op de terechtzitting. Dat is het hiervoor aangestipte art. 343 Sv: “Onder verklaring van een
deskundige wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de terechtzitting afgelegde verklaring over wat
zijn wetenschap en kennis hem leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is, al dan
niet naar aanleiding van een door hem in opdracht uitgebracht deskundigenverslag”. Ik meen dat de
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zinsnede al dan niet naar aanleiding van een door hem in opdracht uitgebracht deskundigenverslag”
de rechter de ruimte geeft om de niet-gecertificeerde, aan de reclassering (of de Raad voor de
Kinderbescherming) verbonden professional als deskundige op de terechtzitting te horen zonder dat
hij of zij (telkens) in die hoedanigheid wordt benoemd.15 Art. 315, derde lid, Sv verzet zich niet tegen
deze uitleg, nu deze bepaling ziet op het horen van een reeds benoemde en nog niet op de
terechtzitting gehoorde forensisch deskundige omtrent een door hem uitgebracht rapport
respectievelijk op het opdragen door de rechter van onderzoek aan een nieuwe deskundige. Aldus
beschouwd kan een onderscheid worden gemaakt tussen een strikt deskundigenbegrip (art. 51i e.v.
Sv) en een ruimer deskundigenbegrip (art. 343 Sv).16 Uiteraard moet de deskundige die onder het
ruimere begrip geschaard kan worden, wel op de terechtzitting als zodanig worden beëdigd. Dat is in
de onderhavige zaak gebeurd.

30. Het vijfde middel keert zich tegen de beslissingen van het hof tot – kort gezegd – toewijzing van
de vordering tot schadevergoeding van zowel de benadeelde partij [benadeelde 2] (de eerste klacht)
als die van de benadeelde partij [benadeelde 3] (de tweede klacht), met dien verstande dat elk van
beide klachten daarbij tevens de beslissing tot oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als
bedoeld in art. 36f Sr betrekt.

31. Volgens de eerste klacht zijn bij de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding van de
benadeelde partij [benadeelde 2] de reiskosten van haar woning naar Bureau Slachtofferhulp en naar
de Rechtbank (en retour) ten onrechte aangemerkt als rechtstreekse, materiële schade als gevolg van
het onder 1 bewezenverklaarde feit en/of zijn deze kosten ten onrechte vermeerderd met de
wettelijke rente en is daarnaast ten onrechte de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f
Sr ter zake van die kosten en rente opgelegd.

32. Het hof heeft, voor zover hier van belang, het volgende overwogen:

In het onderhavige: strafproces heeft [benadeelde 2] zich als benadeelde partij gevoegd en een
vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het
aan de verdachte onder 1 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 1.013,00 (bestaande uit € 13,00
materiële schade en € 1.000,00 immateriële schade).

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot het in eerste aanleg toegewezen bedrag van €
763,00 (bestaande uit € 13,00 materiële schade en € 750,00 immateriële schade).

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij,
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is door of namens de verdachte niet anders dan met een
beroep op vrijspraak betwist.

Naar het oordeel van het hof heeft de benadeelde partij aangetoond dat de gestelde materiële
schade is geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 bewezen
verklaarde. De vordering van de benadeelde partij ter zake van geleden materiële schade zal derhalve
worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 18

Het vijfde middel (toewijzing vorderingen benadeelde partijen)

“Vordering tot schadevergoeding [benadeelde 2]
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2.1.

2.2.

2.3.

juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.

Het hof is voorts van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en
dat deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 bewezen verklaarde. De vordering ter
zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor toewijzing tot
het thans nog aan de orde zijnde gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke
rente over dit bedrag vanaf 18 juni 2016 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij
tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog
begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van
deze uitspraak nog moet maken.

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 763,00 aansprakelijk is voor de schade die door
het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat
bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 18 juni 2016 tot
aan de dag der algehele voldoening aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer
[benadeelde 2] .”

33. Het gaat om een bedrag van slechts € 13,00. Hoewel het middel daarover terecht klaagt, meen ik
dat de verdachte op dit punt geen rechtens te respecteren belang bij cassatie heeft. Ik verwijs
daarvoor naar het arrest van HR 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2338:

“2 Beoordeling van het middel

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte de door de benadeelde partij gevorderde reiskosten
van zijn huis naar zijn advocaat heeft toegewezen en heeft vermeerderd met de wettelijke rente
en ten aanzien van die kosten een schadevergoedingsmaatregel heeft opgelegd, terwijl deze
reiskosten niet gelden als rechtstreekse schade.

Het Hof heeft ten onrechte een bedrag van € 8,70 te vermeerderen met de wettelijke rente als
schadevergoeding toegewezen aan de benadeelde partij. Het gaat hier immers om reiskosten
naar de advocaat die de benadeelde partij heeft gemaakt, die niet zijn aan te merken als schade
die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit, maar als proceskosten waaromtrent de rechter
ingevolge het bepaalde in art. 592a Sv in de daar bedoelde gevallen een afzonderlijke beslissing
dient te geven. (Vgl. HR 11 april 2017, ECLI:NL: HR:2017:653.)

Het middel klaagt daarover terecht.

Dit behoeft evenwel niet tot cassatie te leiden op grond van het volgende. Het Hof had op de
voet van art. 592a Sv de verdachte moeten veroordelen in de kosten door de benadeelde partij
gemaakt, begroot op € 8,70. Vernietiging van de bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat de
verdachte dit bedrag, waarvan de hoogte niet is betwist, niet zou behoeven te betalen; hij zou dit
bedrag dan immers verschuldigd worden door zijn veroordeling in die kosten. In de schriftuur is
niet aangevoerd welk bijzonder belang de verdachte heeft bij vernietiging op dit punt. In deze
omstandigheden, waarin vernietiging geen invloed heeft op de duur van de vervangende
hechtenis die aan de schadevergoedingsmaatregel is verbonden, valt niet in te zien welk rechtens
te respecteren belang de verdachte heeft bij vernietiging van de bestreden uitspraak. Dat de

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde 2]
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verdachte dan niet de wettelijke rente verschuldigd zou zijn over het bedrag van € 8,70 maakt dat
niet anders.”17

34. De tweede klacht, die in de aanvullende schriftuur nader wordt toegelicht, valt in twee
onderdelen uiteen en is van een andere aard dan de eerste, hiervoor besproken, klacht: het hof
zou ten onrechte de vordering van [benadeelde 3] hebben toegewezen en ter zake daarvan de
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr hebben opgelegd, omdat het
voegingsformulier inzake deze vordering zich niet in het dossier, althans niet onder de aan de
Hoge Raad toegezonden stukken bevindt.

35. Ik begin met de aangehaalde schadevergoedingsmaatregel, en wel omdat ten aanzien
daarvan al meteen kan worden gezegd dat het (eventueel) in het ongerede geraakt zijn van het
voegingsformulier irrelevant is. De schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr is
immers een strafrechtelijke sanctie die los van de beslissing in de voegingsprocedure kan worden
opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens een slachtoffer naar burgerlijk recht
aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht. “Noch uit de tekst van
de wet, noch uit de wetsgeschiedenis vloeit voort dat de mogelijkheid tot het opleggen van die
schadevergoedingsmaatregel afhankelijk is gesteld van de opeisbaarheid van het vorderingsrecht
van het slachtoffer”, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 3 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0912,
NJ 2010/459.

36. In zoverre is deze deelklacht dus kansloos.

37. Dan de deelklacht die zich richt tegen de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde
partij [benadeelde 3] . Alvorens deze te bespreken, geef ik kort weer hetgeen uit de in cassatie
voorhanden stukken blijkt, voor zover hier van belang.

38. Namens de verdachte is bij brief van 17 oktober 2018 de Hoge Raad verzocht om een afschrift
van alle stukken die betrekking hebben op de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] .
Bij brief van 23 oktober 2018 zijn met betrekking tot deze benadeelde partij door de administratie
van de Hoge Raad een aantal stukken verstrekt. Daarbij bevond zich niet het voegingsformulier
(dan wel de vordering) van de benadeelde partij [benadeelde 3] . Namens de verdachte is bij fax
van 7 november 2018 de Hoge Raad op de hoogte gesteld van het ontbreken van dit stuk en is
wederom verzocht om toezending van een afschrift ervan. Bij brief van 9 november is de verdachte
door de administratie van de Hoge Raad meegedeeld dat de verzochte stukken niet zijn
aangetroffen in het dossier van de Hoge Raad en dat het stuk zal worden opgevraagd bij het
Gerechtshof Den Haag. Dit Gerechtshof heeft bij brief van 15 november 2018 laten weten dat het
hof niet (meer) beschikt over de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] .

39. Nu het er in cassatie voor moet worden gehouden dat het desbetreffende voegingsformulier
zich niet onder de bij de Hoge Raad bevindende dossierstukken bevindt, kan, aldus de steller van
het middel in de schriftuur en de aanvullende schriftuur, de beslissing van het hof omtrent deze
beslissing niet worden gecontroleerd en heeft het hof de benadeelde partij [benadeelde 3] ten
onrechte ontvankelijk verklaard in haar vordering tot vergoeding van geleden immateriële schade,
althans ten onrechte deze vordering toegewezen, en ter zake hiervan (tevens) de
schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr opgelegd, althans heeft het hof zijn
beslissingen te dien aanzien ontoereikend gemotiveerd. Dit zou moeten leiden tot vernietiging van
het arrest dan wel tot vernietiging van de bedoelde beslissingen.

40. Ik kan de steller van het middel in dit betoog niet volgen. Dat het voegingsformulier thans niet
kan worden teruggevonden, brengt vooreerst niet mee dat dit formulier er ook niet was ten tijde
van de behandeling van verdachtes zaak op de terechtzitting in eerste aanleg en op de
terechtzittingen in hoger beroep. Dat integendeel het voegingsformulier toen nog wel deel
uitmaakte van het strafdossier, kan naar mijn bevinding zonder meer worden opgemaakt uit de
overige stukken van het geding waarover de Hoge Raad wel beschikt. Ik wijs dan met name op de
processen-verbaal van de genoemde terechtzittingen. Uit die processen-verbaal blijkt zonneklaar
dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] telkens aan de orde is gesteld, dat is
meegedeeld dat [benadeelde 3] door middel van het voegingsformulier te kennen heeft gegeven
zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen en dat haar vordering met (kort gezegd) de
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oplegging van de schadevergoedingsmaatregel deel heeft uitgemaakt van het requisitoir van de
officier van justitie respectievelijk dat van de advocaat-generaal bij het hof.18 In hoger beroep
heeft de voorzitter van de strafkamer in aanwezigheid van de verdachte en zijn raadsman
voorgehouden dat de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3] aan de orde is tot het in
eerste aanleg toegewezen bedrag van € 750,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het
moment van het ontstaan van de schade.19 Het standpunt dat het hof de benadeelde partij
[benadeelde 3] in haar vordering niet-ontvankelijk had moeten verklaren of haar vordering had
moeten afwijzen, omdat eerst in de cassatiefase, dus ruim na de uitspraak van het hof, het hof
desgevraagd heeft meegedeeld dat op dat moment het hof niet (meer) beschikt over het
verzochte voegingsformulier, acht ik onhoudbaar.

41. Voorts wijs ik er nog op dat het hof in het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt dat de
vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 3] door of namens de
verdachte niet is betwist (anders dan met een beroep op vrijspraak). Blijkens de meergenoemde
zittingsverbalen en ook de overgelegde pleitnota’s van de raadsman van de verdachte is noch in
eerste aanleg noch in hoger beroep ter terechtzitting (een begin van) een verweer gevoerd met
betrekking tot de ingediende vorderingen van de benadeelde partijen en de mogelijke oplegging
van schadevergoedingsmaatregelen. Dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zouden moeten
worden verklaard in hun vorderingen, of dat hun vorderingen zouden moeten worden afgewezen,
het is ter terechtzitting allemaal niet aangevoerd en betoogd door de verdediging. Ook in de
schriftuur en de aanvullende schriftuur wordt niet iets naar voren gebracht waaruit blijkt dat de
verdediging deze vorderingen ter terechtzitting heeft weersproken.

42. Het ontbreken van het opgevraagde voegingsformulier in de cassatiefase levert (mede) gelet
op de hiervoor beschreven gang van zaken geen grond op voor vernietiging van ’s hofs beslissing
inzake de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 3] (noch, als
opgemerkt, van de beslissing tot oplegging van de schadevergoedingsmaatregel).

43. Het middel faalt in alle onderdelen.

44. Alle middelen falen en kunnen lijkt mij worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO
ontleende motivering.

45. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

46. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, 2018, negende druk, p. 264.

Vgl. HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG1645, NJ 2009/73: de waardering van
deskundigenrapporten en –adviezen zijn aan de feitenrechter voorbehouden. Weliswaar ging het in

Afronding
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die zaak om de TBS maatregel, maar de desbetreffende overwegingen van de Hoge Raad hebben
mijns inziens mutatis mutandis te gelden voor de PIJ-maatregel.

In het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 6 maart 2018 schrijft het hof de
naam soms als [betrokkene 1] . Ik houd in navolging van de schriftuur [betrokkene 1] als juiste
schrijfwijze aan.

Zie daarover, ook in verband met art. 343 Sv: G.J.M. Corstens/J. Borgers & T. Kooijmans, Het
Nederlands strafprocesrecht, negende druk, Deventer: Kluwer 2018, p. 734.

Daarover nader Diederik Aben, ‘Het geluid van stille getuigen’, in: Forensisch bewijs in het Nederlandse
en Belgische strafrecht, Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor
strafrecht, 2018, p. 58-73.

HR 18 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3610, NJ 2008/192 en HR 10 juli 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1128.

HR 25 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4269, NJ 2013/127, m.nt. Schalken.

Vgl. HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:736, NJ 2016/305, m.nt. Reijntjes, HR 18 maart 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BA1024 en HR 27 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD0917, NJ 1998/404, m.nt.
Reijntjes.

Kamerstukken II 2006/07, 31116, nr. 3, p. 3.

Besluit van 18 juli 2009, Stb. 2009, 330 (gewijzigd op 9 maart 2017, Stb. 2017, 96 met datum van
i.w.tr. 15 april 2017).

Dat kan uiteraard ook een buitenlandse deskundige (specialist) zijn.

Kamerstukken II 2006/07, 31116, nr. 3, p. 10.

Kamerstukken II 2006/07, 31116, nr. 3. In de bijlagen staan de reacties op het concept wetsvoorstel
van het College van Procureurs-Generaal, van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en van de
Raad voor de rechtspraak.

Vgl. onder meer de artikelen 147, 177, tweede lid, 310 en 415 Sv.

Reijntjes schrijft in dit verband: “Een bijzonder soort deskundige is de reclasseringswerker (ten
onrechte nogal eens aangeduid als ‘reclasseringsambtenaar’). Hij rapporteert over de persoon van de
verdachte. Hij doet dit in beginsel schriftelijk (alleen bij de nader te noemen vroeghulp is dit vaak
anders), maar komt soms ter terechtzitting een toelichting geven. De rapporteur treedt dan ook
formeel als deskundige op.” Zie J.M. Reijntjes, ‘2.7.3 De reclasseringswerker’, in: Minkenhof’s
Nederlandse stafvordering (datum 01-02-2017).

In die zin ook J.F. Nijboer, bewerkt door P.A.M. Mevis, J.S. Nan & J.H.J Verbaan, Strafrechtelijk
bewijsrecht, zevende druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 156.

Vgl. ook HR 16 februari 2016, zaaknummer 15/02217 (niet gepubliceerd), HR 8 maart 2016,
zaaknummer 15/00710 (niet gepubliceerd), HR 12 april 2016, zaaknummer 15/02840 (niet
gepubliceerd) en HR 11 juni 2019, zaaknummer 18/01743 (niet gepubliceerd), alle vier met ‘80a’
afgedaan. Zie tot slot HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:901, in welk arrest de Hoge Raad uitlegt in
welke gevallen en waarom de klacht over de toewijzing van de vordering tot schadevergoeding van
een benadeelde partij, terwijl het middel niet expliciet klaagt over de schadevergoedingsmaatregel die
voor hetzelfde schadebedrag is opgelegd, met ‘80a’ wordt afgedaan en op welke gevallen deze
rechtspraak geen betrekking heeft.

Zie het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank van 29 september 2016 (p. 4) en het
proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 6 maart 2018 (p. 5).

Proces-verbaal van de terechtzitting van 6 september 2017 (p. 4). De benadeelde partij
[benadeelde 3] had een vordering tot vergoeding van geleden immateriële schade ingediend tot een
bedrag van € 1000,00.
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 02-05-2019

Datum publicatie 07-05-2019

Zaaknummer PIJ P18/0367

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Verlenging PIJ-maatregel. Verdenking nieuwe strafbare feiten niet redengevend om
de maatregel voor langere duur te verlengen. Verlenging zodat een goede overgang
naar de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel wordt bewerkstelligd.
Maatregel loopt niet tijdens voorlopige hechtenis. Einddatum maatregel daarom op
dit moment niet te bepalen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

PIJ P18/0367

Beslissing d.d. 2 mei 2019

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te
beslissen op het beroep van

[jeugdige] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1996] ,

verblijvende in de Penitentiaire Inrichting (hierna: P.I.) Rijnmond, Huis van Bewaring De Schie,
Rotterdam.

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats
Lelystad, van 26 november 2018, houdende verlenging van de maatregel tot plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen (hierna: de maatregel) met een termijn van acht maanden.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

- het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg;

- de beslissing waarvan beroep;

- de akte van beroep van de betrokkene van 27 november 2018;

- een brief van de raadsvrouw van 19 december 2018 met als bijlage een brief van Justitiële
Jeugdinrichting (hierna: JJI) Lelystad, Intermetzo van 3 december 2018;

- een brief van de raadsvrouw van 2 januari 2019, waarin zij verzoekt om mevrouw [naam] te zitting
van het hof te horen;

ECLI:NL:GHARL:2019:3906
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- een brief van de JJI Lelystad van 31 januari 2019;

- een e-mailwisseling van februari 2019 tussen de JJI Lelystad en het openbaar ministerie over de
uitschrijving van de jeugdige bij de JJI Lelystad in verband met de verdenking van nieuwe strafbare
feiten;

- een e-mailwisseling van februari 2019 tussen het hof en de rechtbank over de stand van zaken van
de verdenking van het plegen van nieuwe strafbare feiten;

- een brief van de raadsvrouw van 21 februari 2019, waarin zij verzoekt de zaak aan te houden;

- een e-mailbericht van het hof aan de raadsvrouw van 22 februari 2019 als reactie op het
aanhoudingsverzoek van de raadsvrouw;

- de aanvullende informatie van Reclassering Nederland, gedateerd 26 februari 2019;

- het proces-verbaal ter zitting van het hof van 28 februari 2019.

Het hof heeft ter zitting van 18 april 2019 gehoord de jeugdige, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. C.
Stroobach, advocaat te Amsterdam, de advocaat-generaal mr. L.H.J. Vijlbrief-Smit. Verder is ter zitting
als deskundige gehoord [deskundige] , behandelcoördinator, verbonden aan de JJI Lelystad.

Het advies van JJI Lelystad van 12 oktober 2018

Bij de jeugdige is thans sprake van een ernstige gedragsstoornis en ADHD-problematiek en als gevolg
daarvan van impuls- en agressieregulatieproblemen. Vooral in conflictsituaties kan hij impulsief
reageren. Hij denkt dan niet na over de consequenties van zijn handelen en gaat snel over op verbaal
en/of fysiek geweld. Zijn geweten en empathie zijn gebrekkig ontwikkeld, waardoor hij nauwelijks
wordt geremd in grensoverschrijdend en agressief gedrag. De jeugdige is krenkbaar, zelfbepalend en
denkt vanuit een egocentrisch perspectief. Hij is geneigd zaken buiten zichzelf te leggen. Bovendien
heeft hij moeite met het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn handelen.

Wat betreft de risicotaxatie scoort de jeugdige met name hoog op verschillende sociale en individuele
risicofactoren. Hoewel er een positieve ontwikkeling te zien is in verschillende items van de
risicotaxatie, blijft de inschatting dat het risico als matig tot hoog moet worden beschouwd. Er is
sprake van een onvermogen om niet-agressieve oplossingen voor conflicten te ontwikkelen en van
impulsiviteit en riskant gedrag vanuit zijn ADHD-problematiek. Er is een redelijk tot goed contact met
ouders en familie, wat zorgt voor een protectieve werking. Daarnaast stelt de jeugdige zich open op
en werkt hij mee aan de geboden interventies. Echter doet hij dit wel vanuit extrinsieke motivatie. Het
algehele recidiverisico wordt op matig geschat. In het kader van meerdaags onbegeleid verlof wordt
het risico ook op matig geschat.

Sinds 2017 is Reclassering Nederland betrokken bij de jeugdige. De reclassering stelt zich op het
standpunt dat zij op dit moment onvoldoende basis ziet voor een voorwaardelijke beëindiging van de
maatregel. Reden hiertoe is de verdenking van een strafbaar feit dat nog op zitting moet worden
behandeld. De uitkomst van de strafrechtelijke procedure zal van invloed zijn op het
risicomanagement en de specifieke voorwaarden die nodig zijn om het recidiverisico te beperken. De
reclassering is wel bereid om mee te denken over de diverse zaken die nog geregeld moeten worden.

Het afgelopen jaar is niet naar verwachting verlopen. Dat er tijdens de maatregel sprake was van
vallen en opstaan was bekend, maar de drie maanden die jeugdige in de P.I. heeft doorgebracht
waren niet ingecalculeerd. Het opnieuw aanvragen en opstarten van verlof na de vrijspraak in juni

Overwegingen:
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2018 heeft veel geduld van de jeugdige gevraagd. Nu loopt het traject echter weer voortvarend en
kan gezegd worden dat de eerdere lijn weer zichtbaar is. De jeugdige stelt zich begeleidbaar op, is
open over zijn zorgen en bezigheden en vraagt om hulp. Er is meer zelfreflectie bij hem waargenomen
dan dat een jaar geleden bij hem werd geconstateerd. Daarnaast is de familie van de jeugdige
betrokken die hem positief stimuleert in de zoektocht naar een vaste baan en een stabiele
woonomgeving. De JJI heeft het gevoel dat haar taak van hulpverlening erop zit. De jeugdige en zijn
(on)mogelijkheden zijn goed in beeld gebracht en pedagogisch gezien kan hem geen verdere
ondersteuning geboden worden. Gezien de risico’s die er zijn, zal het vervolg van het leven van de
jeugdige nog verschillende uitdagingen te bieden hebben. Zijn bekendheid bij de politie, de
(verkeers)overtredingen en zijn omgang met delinquente leeftijdsgenoten zijn reden tot zorg. De
jeugdige is nu zelf aan zet. Hij kan kiezen voor de leefstijl die hij nu heeft of vervallen in oud,
delinquent gedrag. Als hij dat laatste pad besluit te volgen, is het duidelijk dat hij de kaders van het
jeugdstrafrecht is ontgroeid en op een andere manier zal moeten worden gestraft. De JJI adviseert
een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel, met een jaar verplichte nazorg door de
reclassering. Het uitstroomtraject wordt thans begeleid in overleg met de reclassering, gemeente
Lelystad, de GGD en het Veiligheidshuis.

De concrete plannen tijdens de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel luiden als volgt.

De jeugdige zal komen te wonen in [plaats] bij [instantie] , met ambulante begeleiding;
Op het gebied van werk zal de jeugdige deelnemen aan het doelgroepenregister (reclassering
actie);
Op het gebied van vrije tijd zal hij sporten en tijd met zijn familie doorbrengen;
Er geldt een verbod op alcohol. Softdrugs wordt gedoogd zolang het dagelijks functioneren hier
niet door wordt beïnvloed;
Het toezicht door en de samenwerking met de reclassering wordt voortgezet.

Het aanvullende advies van JJI Lelystad van 31 januari 2019

De jeugdige werkt meer samen en weet beter dan voorheen waar de grenzen van het toelaatbare
liggen. Het behandelplafond in de JJI is bereikt. Bij de jeugdige wordt geen meerwaarde gezien van
een Scholings- en Trainingsprogramma (hierna: STP). In praktische zin is het organiseren van een
woonplek niet eenvoudig gebleken. De gemeente Lelystad is moeilijk in beweging te krijgen. Bij een
voorwaardelijke beëindiging van de maatregel heeft de jeugdige verklaard zich aan de voorwaarden
te houden. Er is sprake van een redelijke werkrelatie met de reclassering en de familie van de
jeugdige steunt hem.

Het advies van Reclassering Nederland van 26 februari 2019

De reclassering acht een verlenging van de maatregel wenselijk. De reclassering is van oordeel dat
een gefaseerde en procesmatige wijze van invulling van de maatregel nodig is om gezamenlijk met de
JJI de jeugdige te ondersteunen en te begeleiden naar een einde van de maatregel. Een
voorwaardelijke beëindiging van de maatregel in deze situatie acht de reclassering onwenselijk en
prematuur. Een STP is naar de mening van de reclassering noodzakelijk.

Het standpunt van de deskundige [deskundige] ter zitting

Tot het moment dat de jeugdige werd aangehouden in verband met de verdenking van de nieuwe
strafbare feiten ging het goed met hem. Hij sliep nog maar één nacht per week in de JJI en regelde
zelf zijn zaken buiten. Er is lang gezocht naar een woonvoorziening. Inmiddels is de jeugdige
uitbehandeld binnen de JJI en is het advies om niet de weg via een Scholings- en trainingsprogramma
te bewandelen, maar via de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. [deskundige] heeft daarbij
aangegeven dat ook de reclassering adviseert tot voorwaardelijke beëindiging van de maatregel.
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Ingeschat wordt dat het voortduren van de maatregel niet meer in het belang is van een zo gunstig
mogelijke ontwikkeling van de jeugdige. Indien hij in de huidige strafzaak in vrijheid wordt gesteld,
kan hij (tijdelijk) terecht bij familie. Verwacht wordt dat hij zich aan de voorwaarden zal houden.

Het standpunt van de terbeschikkinggestelde en zijn raadsvrouw

Niet wordt voldaan aan de criteria voor een verlenging van de maatregel. De maatregel is niet in het
belang van de verdere ontwikkeling van de jeugdige. Op 12 oktober 2018 heeft de JJI geadviseerd de
maatregel voorwaardelijk te beëindigen. De JJI kan pedagogisch gezien geen verdere ondersteuning
meer bieden. De jeugdige kan gaan wonen bij familie en later bij [instantie] in het kader van
ambulante behandeling. Hij is opgenomen in het doelgroepenregister door het UWV. Op alle
leefgebieden wordt de uitstroom thans voorbereid. De jeugdige is bereid zich te houden aan de
voorwaarden. Hij stelt zich begeleidbaar op en is open. De gewenste begeleiding kan in het kader van
een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel plaatsvinden. De verdenking van de nieuwe
strafbare feiten rechtvaardigt niet een verlenging van de maatregel. Daarnaast is onvoldoende sprake
van gevaarzetting. Vanaf de tijd dat de jeugdige naar buiten ging, heeft hij zich goed staande
gehouden. Op basis van het in oktober 2018 ingeschatte recidiverisico als matig kan niet het
gevaarscriterium worden aangenomen. De verdenking van de nieuwe strafbare feiten maakt dit niet
anders. De raadsvrouw heeft primair verzocht de vordering van de officier van justitie af te wijzen. De
raadsvrouw heeft voorwaardelijk verzocht een nader rapport op te laten stellen over de voorwaarden
bij een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel indien het hof zich hieromtrent onvoldoende
voorgelicht acht. Subsidiair heeft zij verzocht de zaak aan te houden totdat duidelijk is wat de
uitspraak in de huidige strafzaak tegen de jeugdige zal zijn, dan wel totdat de aan de jeugdige
opgelegde maatregel weer wordt geëxecuteerd, nu op dit moment niet naar behoren kan worden
beoordeeld of en in hoeverre een verlenging perspectief kan bieden op verandering en/of verlenging
in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige is.

Het standpunt van het openbaar ministerie

Er is nog altijd sprake van een stoornis en van gevaarzetting. Er zijn stappen gemaakt binnen de
maatregel, maar de jeugdige is nog niet toe aan een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel.
Een woonvoorziening is thans nog niet geregeld en daarnaast is de jeugdige aangehouden in
verband met de verdenking van drie nieuwe strafbare feiten. Onder deze omstandigheden is het niet
in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van de jeugdige om de vordering van de
officier van justitie af te wijzen. De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bevestiging van de
beslissing van de rechtbank.

Het oordeel van het hof

Vernietiging

Het hof zal de beslissing van de rechtbank vernietigen omdat het hof tot een andere beslissing komt.

Indexdelicten

Bij arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingslocatie Leeuwarden, van 
21 oktober 2015 is de jeugdige veroordeeld voor zware mishandeling. Dit is een misdrijf dat gericht is
tegen en/of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van personen.

Stoornis en recidivegevaar

Bij de jeugdige is thans sprake van een ernstige gedragsstoornis en ADHD-problematiek. Als gevolg
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daarvan is er sprake van impuls- en agressieregulatieproblemen.

Het algehele recidiverisico wordt op matig geschat. In het kader van meerdaags onbegeleid verlof
wordt het risico ook op matig geschat.

Verlenging

Gelet op de adviezen van de inrichting, het advies van de reclassering en het verhandelde ter zitting,
is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen de verlenging van de aan de jeugdige opgelegde maatregel vereist.

Tevens is het hof gebleken dat na te noemen - kortstondige - verlenging van de maatregel in het
belang is van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. Sinds de beslissing
waarvan beroep heeft zich een nieuwe ontwikkeling voorgedaan. De jeugdige is op 1 februari 2019 in
verzekering gesteld en bevindt zich thans in voorlopige hechtenis ter zake van ernstige strafbare
feiten die in november 2017 zijn gepleegd. De eerste terechtzitting in die nieuwe zaak zal
plaatsvinden op 16 mei 2019. De jeugdige is thans bijna 23 jaar en was ten tijde van de nieuwe feiten
waarvan hij wordt verdacht, 21 jaar. De JJI heeft aangegeven dat, zo begrijpt het hof, de jeugdige zijn
behandelplafond binnen de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen heeft bereikt, dat
een Scholings- en Trainingsprogramma, gelet op de nieuwe detentie, niet meer opportuun is en dat de
maatregel thans afgerond dient te worden met het voorwaardelijke deel. Het hof volgt de JJI daarin
en is bovendien van oordeel dat, gelet op het standpunt van de JJI en op de leeftijd en de persoon
van de jeugdige, de nieuwe feiten niet redengevend zijn om de maatregel voor langere duur te
verlengen. Deze nieuwe feiten zullen in het eigen strafvorderlijke traject worden berecht en afgedaan.
Wel acht het hof het in het belang van de zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige
dat de termijn van de maatregel met twee maanden wordt verlengd, zodat, rekening houdende met
de voorlopige hechtenis, een goede overgang naar de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel
wordt bewerkstelligd.

Het hof ziet, gelet op het vorenstaande, aanleiding om de vordering van de officier van justitie
gedeeltelijk toe te wijzen en de maatregel te verlengen, echter slechts voor de duur van twee
maanden. De tenuitvoerlegging van deze termijn heeft op enkele dagen na reeds plaatsgehad, maar
het resterende deel nog niet, omdat de tenuitvoerlegging van de maatregel is geschorst als gevolg
van de voorlopige hechtenis. Zodra de tenuitvoerlegging wordt hervat, acht het hof het verantwoord
dat de maatregel voorwaardelijk eindigt.

Einde maatregel

Het hof gaat er vanuit dat de maatregel na ommekomst van de huidige verlengingstermijn van twee
maanden (voorwaardelijk) zal eindigen en dat de officier van justitie - behoudens bijzondere
omstandigheden - geen nieuwe verlengingsvordering zal indienen.

Gevolg gevend aan het bepaalde in artikel 77t, tweede lid, tweede en derde volzin, van het Wetboek
van Strafrecht, stelt het hof vast dat, gelet op de eerdere expiratiedatum van 
6 december 2018, de maatregel, behoudens – de door het hof niet opportuun geachte - verdere
verlenging, op 4 februari 2020 onvoorwaardelijk zou zijn geëindigd en dat deze op 4 februari 2019
voorwaardelijk zou zijn beëindigd. Nu de jeugdige zich sinds 1 februari 2019 in voorlopige hechtenis
bevindt, loopt de termijn van de maatregel met ingang van die datum niet. Een einddatum is daarom
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op dit moment niet te bepalen.

Indien de voorlopige hechtenis van de jeugdige wordt opgeheven dan wel wordt geschorst, herleeft
de tenuitvoerlegging van de maatregel en zal met inachtneming van de beslissing van het hof de
voorwaardelijke beëindiging van de maatregel enkele dagen daarna ingaan. Het ware wenselijk dat
daarop zo mogelijk wordt geanticipeerd door tijdig toepassing te geven aan artikel 77tb, derde lid,
van het Wetboek van Strafecht.

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad, van 
26 november 2018 met betrekking tot de jeugdige [jeugdige].

Verlengt de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen met een termijn van twee
maanden.

Aldus gedaan door

mr. E.A.K.G. Ruys als voorzitter,

mr. M.E. van Wees en mr. W.A. Holland als raadsheren,

en drs. D.M.L. Versteijnen en drs. C.J.J.C.M. van Gestel als raden,

in tegenwoordigheid van mr. K. van Laarhoven als griffier,

en op 2 mei 2019 in het openbaar uitgesproken.

Mr. E.A.K.G. Ruys alsmede de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.

Beslissing
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 25-07-2019

Datum publicatie 13-08-2019

Zaaknummer 23/004090-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Oplegging PIJ-maatregel. Het hof is van oordeel dat maatregel noodzakelijk is
teneinde de verdachte ook in de verdere toekomst die stabiliteit, hulp en
begeleiding te kunnen bieden die hij nodig heeft en het risico op recidive te
verminderen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-004090-18

datum uitspraak: 25 juli 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het
vonnis van de rechtbank Amsterdam van 6 november 2018 in gevoegde strafzaken onder de
parketnummers 13-741132-18 (zaak A) en 13-689222-17 (zaak B) en 13-746050-18 (zaak C),
alsmede 15-059676-16 (TUL), 13-684383-15 (TUL) tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag 1] 1998,

adres: [adres],

thans gedetineerd in Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 11 juli
2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Namens de verdachte is hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2019:2785

Onderzoek van de zaak
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Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

De verdachte is door rechtbank Amsterdam vrijgesproken van hetgeen aan hem in zaak A onder 5 en
10 is ten laste gelegd. Het hoger beroep is door de verdachte onbeperkt ingesteld en is derhalve
mede gericht tegen deze in eerste aanleg gegeven beslissingen tot vrijspraak. Gelet op hetgeen is
bepaald in artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering staat voor de verdachte tegen
deze beslissingen geen hoger beroep open. Het hof zal de verdachte mitsdien niet-ontvankelijk
verklaren in het ingestelde hoger beroep, voor zover dat is gericht tegen de in het vonnis waarvan
beroep gegeven vrijspraken.

Aan de verdachte is – voor zover in hoger beroep aan de orde – ten laste gelegd dat:

Zaak A 

1.
hij op of omstreeks 22 maart 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen een fiets, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in
elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

2. 
primair
hij op of omstreeks 02 april 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met een ander of anderen,
op of aan de openbare weg, het Zwanenplein, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in
vereniging geweld heeft gepleegd tegen één of meerdere ra(a)m(en), welk geweld bestond uit het
éénmaal of meermalen (met kracht) met (een) ste(e)n(en), althans (een) hard(e) voorwerp(en),
tegen/aan/in dat/die ra(a)m(en) te gooien en/of (in) te slaan;

2. 
subsidiair
hij op of omstreeks 02 april 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk (een) ra(a)m(en), in elk geval
enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen
dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar
gemaakt door met (een) ste(e)n(en), althans met (een) hard(e) voorwerp(en), voornoemd(e)
ra(a)m(en) in te gooien en/of stuk te slaan;

3.

Ontvankelijkheid van de verdachte in het hoger beroep

Tenlasteleggingen
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hij op of omstreeks 19 juni 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen twee, althans één of meer, tas(sen) (met inhoud), in elk geval enig goed, geheel of ten
dele toebehorende aan [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of
zijn mededader(s);

4.
hij op of omstreeks 19 juni 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk (een)
ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant 1] en/of [verbalisant 2], beiden hoofdagent(en) van de Politie
Eenheid Amsterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/hun bediening, in
zijn/hun tegenwoordigheid, heeft beledigd, door aan hem/hun de woorden toe te voegen: "Jullie zijn
kankerleijers. Allemaal. Echt allemaal kankerleijers. Ik onthoud jullie koppen wel. Jullie gaan zien.
Kankerleijers" en/of (vervolgens) richting hem/hun te spugen, althans woorden en/of feitelijkheden
van gelijke beledigende aard en/of strekking;

6.
hij op of omstreeks 01 januari 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk en
wederrechtelijk diverse (glazen) flessen (fris)drank en/of (glazen) flessen sap, in elk geval enig goed,
geheel of ten dele toebehorende aan de [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan
verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door voornoemde flessen (met
kracht) uit de schappen op de grond te gooien;

7.
hij op of omstreeks 14 januari 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, met het oogmerk van
wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen twee, althans één of meer beker(s) frisdrank, in elk
geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 2], in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte;

8.
hij op of omstreeks 16 januari 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een of meer anderen, althans alleen [slachtoffer 3] heeft mishandeld door éénmaal of meermalen
(met kracht) tegen de borst van voornoemde [slachtoffer 3] te slaan en/of te stoten en/of te duwen
en/of te porren, waardoor voornoemde [slachtoffer 3] pijn en/of letsel heeft bekomen;

9.
hij op of omstreeks 31 juli 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk (een)
ambtena(a)r(en), te weten [verbalisant 3] en/of [verbalisant 4] en/of [verbalisant 5] en/of [verbalisant
6] en/of [verbalisant 7] en/of [verbalisant 8], allen surveillant en/of brigadier en/of inspecteur en/of
agent van de Politie Eenheid Amsterdam, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van
zijn/haar/hun bediening, in zijn/haar/hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door
hem/haar/hun de woorden toe te voegen: "Bitch, fuck blauw" en/of "het zijn allemaal kankerhomo's",
althans (telkens) woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking;

Zaak B

hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 maart 2016 te Amsterdam, althans in
Nederland, met [slachtoffer 4], geboren op [geboortedag 2] 2001, die toen de leeftijd van twaalf jaren
maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen
heeft gepleegd, die (mede) bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft
hij, verdachte, zijn verdachtes penis in de mond van voornoemde [slachtoffer 4] geduwd en/of
gebracht;
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Zaak C

hij op of omstreeks 11 juli 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met
een ander of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen een of meer cadeaukaarten en/of een geldbedrag van (in totaal) 2550 euro, in elk geval
enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1] B.V., in elk geval aan een ander of anderen
dan aan verdachte en / of zijn mededader(s).

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof ten aanzien van de
bewezenverklaring gedeeltelijk tot andere beslissingen komt dan de rechtbank.

Zaak A, feit 1 en feit 2 primair:

Het hof is met de advocaat-generaal en de raadsman van oordeel dat het onder 1 en 2 primair ten
laste gelegde niet kan worden bewezen. De verdachte zal daarom hiervan worden vrijgesproken.

Zaak A, feit 8:

De raadsman heeft in hoger beroep naar voren gebracht dat er vrijspraak dient te volgen voor dit feit.

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat niet met een voor een bewezenverklaring
voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte aangever [slachtoffer 3]
opzettelijk heeft mishandeld. Derhalve is naar het oordeel van het hof niet wettig en overtuigend
bewezen hetgeen de verdachte in zaak A onder feit 8 ten laste is gelegd, zodat hij hiervan moet
worden vrijgesproken.

Vonnis waarvan beroep

Vrijspraak
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Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in zaak A onder 2 subsidiair, 3, 4, 6,
7 en 9, in zaak B en in zaak C ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Zaak A

2. subsidiair
hij op 2 april 2018 te Amsterdam, opzettelijk en wederrechtelijk ramen, toebehorende aan [slachtoffer
1], heeft vernield door met stenen, voornoemde ramen in te gooien;

3.
hij op 19 juni 2018 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen twee tassen met inhoud, toebehorende aan
[slachtoffer 2];

4.
hij op 19 juni 2018 te Amsterdam, opzettelijk ambtenaren, te weten [verbalisant 1] en [verbalisant 2],
beiden hoofdagent van de Politie Eenheid Amsterdam, gedurende de rechtmatige uitoefening van hun
bediening, in hun tegenwoordigheid, heeft beledigd, door aan hen de woorden toe te voegen: "Jullie
zijn kankerleijers. Allemaal. Echt allemaal kankerleijers. Kankerleijers" en vervolgens richting hen te
spugen;

6.
hij op 01 januari 2018 te Amsterdam, opzettelijk en wederrechtelijk diverse flessen frisdrank en glazen
flessen sap toebehorende aan de [bedrijf 1], heeft vernield door voornoemde flessen met kracht uit
de schappen op de grond te gooien;

7.
hij op 14 januari 2018 te Amsterdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen twee bekers frisdrank toebehorende aan [bedrijf 2];

9.
hij op 31 juli 2018 te Amsterdam, opzettelijk ambtenaren, te weten [verbalisant 3] en [verbalisant 4]
en [verbalisant 5] en [verbalisant 6] en [verbalisant 7] en [verbalisant 8], allen surveillant of brigadier
of inspecteur of agent van de Politie Eenheid Amsterdam, gedurende de rechtmatige uitoefening van
hun bediening, in hun tegenwoordigheid, mondeling heeft beledigd, door hun de woorden toe te
voegen: "Bitch, fuck blauw" en "het zijn allemaal kankerhomo's";

Zaak B 

hij in de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 maart 2016 te Amsterdam, met [slachtoffer 4],
geboren op 4 november 2001, die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien
jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling heeft gepleegd, die bestonden uit
het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft hij zijn penis in de mond van voornoemde
[slachtoffer 4] gebracht;
Zaak C

hij op 11 juli 2017 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen cadeaukaarten toebehorende aan [bedrijf 1].

Bewezenverklaring
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Hetgeen in de zaak A onder 2 subsidiair, 3, 4, 6, 7 en 9, in zaak B en in zaak C meer of anders is ten
laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de
op te maken aanvulling op dit arrest.

Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het in zaak A onder 2
subsidiair, 3, 4, 6, 7 en 9, in zaak B en in zaak C bewezen verklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het in de zaak A onder 2 subsidiair en onder 6 bewezen verklaarde levert op:

telkens: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort,
vernielen.

Het in de zaak A onder 3 bewezen verklaarde levert op:

diefstal door twee of meer verenigde personen.

Het in de zaak A onder 4 en onder 9 bewezen verklaarde levert op:

telkens: eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar
gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Het in de zaak A onder 7 en in zaak C bewezen verklaarde levert op:

telkens: Diefstal.

Het in de zaak B bewezen verklaarde levert op:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt,
buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam.

Geen omstandigheid is aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien van

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van de verdachte
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het in zaak A onder 2 subsidiair, 3, 4, 6, 7 en 9, in zaak B en in zaak C bewezen verklaarde uitsluit,
zodat de verdachte strafbaar is.

De rechtbank heeft de verdachte met toepassing van het jeugdstrafrecht voor het in eerste aanleg
bewezen verklaarde veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van vijf maanden en de maatregel
van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel).

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte met toepassing van het jeugdstrafrecht zal
worden veroordeeld tot dezelfde straf en maatregel als door de rechter in eerste aanleg opgelegd. Als
subsidiair standpunt, voor het geval het hof zou oordelen dat volwassenstrafrecht moet worden
toegepast, heeft de advocaat-generaal de oplegging van de TBS-maatregel gevorderd.

De raadsman heeft verzocht in hoger beroep het volwassenstrafrecht toe te passen en aan de
verdachte een aanzienlijk voorwaardelijk strafdeel op te leggen met diverse bijzondere voorwaarden
zoals een meldplicht, het meewerken aan behandeling en cannabiscontroles en het volgen van
vaardigheidstrainingen. Hij heeft daarbij verzocht ten aanzien van zaak B rekening te houden met de
omstandigheden waaronder dat is begaan en de leeftijd van de verdachte ten tijde van het delict.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van
de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de
verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan acht strafbare feiten. Deze feiten bestaan onder andere
uit twee vernielingen, drie diefstallen en twee beledigingen. Dit zijn vervelende, overlastgevende en
intimiderende feiten. Een aantal van deze feiten heeft de verdachte gefilmd om volgers te trekken
voor zijn YouTube-account, met als doel dat hem dit uiteindelijk geld zou gaan opleveren. De verdachte
heeft zich niet bekommerd om de negatieve gevolgen die zijn handelen voor anderen heeft gehad en
heeft geen enkel respect getoond voor de persoonlijke eigendommen van anderen. Tevens heeft de
verdachte ontucht gepleegd met een meisje van 14 jaar, door zich in de aanwezigheid van anderen
door haar te laten pijpen. De verdachte heeft hiermee een ernstige inbreuk gemaakt op de
lichamelijke integriteit van het slachtoffer. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers
van dergelijke misdrijven hier nog lang psychische klachten van kunnen ondervinden. Bij dit feit heeft
de verdachte geen blijk gegeven rekening te houden met de gevolgen van zijn handelen voor het
slachtoffer en heeft hij zijn eigen lustgevoelens voorop gesteld. Het hof rekent het bovenstaande de
verdachte aan.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 25 juni 2019 is hij
eerder wegens vernieling en vermogensdelicten onherroepelijk veroordeeld.

Het hof heeft verder bij de strafbepaling rekening gehouden met het ad informandum gevoegde

Oplegging van straf en maatregel
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strafbare feit, zijnde het rijden zonder geldig rijbewijs op 8 mei 2018 hetgeen de verdachte heeft
bekend.

Toepassing jeugdstrafrecht

Het hof heeft acht geslagen op de rapporten die over de verdachte zijn opgesteld en in het bijzonder
op het psychiatrisch onderzoek pro Justitia van 11 oktober 2018, opgesteld door psychiater [naam 1],
het psychologisch onderzoek pro Justitia van 11 oktober 2018, opgesteld door GZ-psycholoog [naam
2] en het Klinisch Multidisciplinair onderzoek pro Justitia van 6 mei 2019 opgesteld door GZ-psycholoog
[naam 3] en psychiater [naam 4].

Uit de bovenstaande rapporten blijkt – kort samengevat – dat de verdachte een antisociale
persoonlijkheidsstoornis, een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een ongespecificeerde
psychotrauma- of stress gerelateerde stoornis heeft en zwakbegaafd is. Het is hoogst aannemelijk
dat deze stoornissen ten tijde van het plegen van alle ten laste gelegde feiten aanwezig waren.

In de pro justitia rapportage van 11 oktober 2018 hebben de psychiater en psycholoog geadviseerd
het jeugdstrafrecht toe te passen. [naam 2] ziet aanleiding het jeugdstrafrecht toe te passen gelet op
de beperkte handelingsvaardigheden en de mogelijkheden die er nog in het pedagogisch opzicht
worden gezien. [naam 1] komt tot dezelfde conclusie redenerend vanuit de meest gewenste setting
voor de verdachte. Beide deskundigen adviseren de PIJ-maatregel aan de verdachte op te leggen
omdat een langdurig en intramuraal verblijf binnen een gesloten therapeutische setting nodig wordt
geacht om een gedragsverandering bij de verdachte te bewerkstelligen.

In de rapportage van 6 mei 2019 wordt geadviseerd het volwassenstrafrecht toe te passen. De
deskundigen [naam 3] en [naam 4] komen tot dit advies omdat er volgens hen sprake is van twee
volledig uitgerijpte en geconsolideerde persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de zelfbepalende houding
en sterk narcistische pantsering van de verdachte een pedagogische insteek onmogelijk maken. Zij
adviseren dat de verdachte gebaat is bij een langdurend, intensief traject vanuit een beveiligde
omgeving zodat hij niet kan vervallen in recidive. De onderzoekers adviseren gelet op de problematiek
van de verdachte de ISD-maatregel aan hem op te leggen.

De verdachte was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten achttien jaar oud, zodat in beginsel
het reguliere (meerderjarigen)strafrecht van toepassing is. Op grond van artikel 77c Wetboek van
Strafrecht

is het mogelijk om op grond van de persoonlijkheid van een verdachte of de omstandigheden
waaronder de feiten zijn begaan toepassing te geven aan het jeugdstrafrecht. In onderhavige zaak is
gebleken van bijzondere omstandigheden die aanleiding geven tot toepassing van jeugdstrafrecht.
Met de advocaat-generaal en in overeenstemming met de rapporten van 11 oktober 2018, is het hof
van oordeel dat bij de verdachte nog ruimte bestaat voor pedagogische gedragsbeïnvloeding en
ontwikkeling. De conclusie uit die rapporten neemt het hof over en maakt deze tot de zijne. Het in dit
opzicht andersluidende oordeel in de rapportage van 6 mei 2019 acht het hof niet voldoende
gemotiveerd om te kunnen overtuigen. Daarbij heeft het hof ook in aanmerking genomen dat er
aanwijzingen bestaan dat de verdachte in de afgelopen periode gedragsverbeteringen heeft weten te
bewerkstelligen. Daarin ziet het hof bevestigd dat de verdachte met de juiste pedagogische
begeleiding nog een (aanmerkelijke) positieve ontwikkeling kan doormaken.
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Omdat het hof toepassing geeft aan het jeugdstrafrecht, behoeft het subsidiaire standpunt van de
advocaat-generaal geen bespreking.

Straf

Gelet op de recidive van de verdachte en de ernst van de bewezen verklaarde feiten ziet het hof geen
andere mogelijkheid dan het opleggen van een onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van vijf
maanden met aftrek van het voorarrest.

Maatregel

Het hof komt met inachtneming van de conclusies en de adviezen van de deskundigen [naam 2] en
[naam 1] in de omtrent de persoon van de verdachte uitgebrachte rapportages tot het oordeel dat
het onvoorwaardelijk opleggen van de PIJ-maatregel noodzakelijk is, gelet op de gebleken
problematiek in de persoon van de verdachte, de noodzaak om de verdachte gedwongen te
behandelen in een residentieel kader alsmede het gevaar voor herhaling. Het hof is van oordeel dat
bovengenoemde maatregel noodzakelijk is teneinde de verdachte ook in de verdere toekomst die
stabiliteit, hulp en begeleiding te kunnen bieden die hij nodig heeft en het risico op recidive te
verminderen. Een besloten behandeling is naar het oordeel van het hof op dit moment geïndiceerd.
Van daaruit kan vanuit een dwingend kader worden gewerkt aan meer vrijheden voor de verdachte.
Aan de in artikel 77s, eerste lid, onder a, b en c, van het Wetboek van Strafrecht cumulatief gestelde
voorwaarden is voldaan, aangezien onder zaak A feiten 3 en 7, zaak B en zaak C bewezen verklaarde
misdrijven betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, de veiligheid van anderen dan wel
de algemene veiligheid van goederen of personen het opleggen van de maatregel van plaatsing in
een inrichting voor jeugdigen eist en de maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke
verdere ontwikkeling van de verdachte.

Ten overvloede merkt het hof op dat de verdachte zich, zoals hiervoor bedoeld, in de afgelopen
maanden positief heeft ontwikkeld. Zo is de verdachte gedurende zijn detentie gestopt met het
gebruik van cannabis, heeft hij zich verdiept in zijn problematiek, heeft hij in hoger beroep het feit
onder zaak B feit bekend omdat hij schoon schip wil maken en heeft hij spijt betuigd richting het
slachtoffer. Gelet op deze positieve ontwikkeling van de verdachte koestert het hof nu de verwachting
dat, indien hij deze positieve ontwikkeling voortzet, de PIJ maatregel de termijn van twee jaar niet zal
behoeven te overstijgen, nu de verdachte binnen Teylingereind inmiddels geborgd is waardoor binnen
deze periode al vlot gewerkt zou kunnen worden met vrijheden en het belasten van de verdachte met
de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Het alternatief dat door de raadsman is aangedragen, namelijk een langere gevangenisstraf met een
deel voorwaardelijk, acht het hof gelet op de persoon van de verdachte in dit stadium geen reëel
alternatief. Eerder ambulant toezicht en behandelingen hebben geen resultaat opgeleverd. Daarbij is
het hof van oordeel dat de werkwijze van de volwassenreclassering, gelet op de persoonlijkheid van
de verdachte, op dit moment te vrijblijvend en daardoor niet passend is. In feite zou die
strafmodaliteit betekenen dat de verdachte te veel zelf moet doen en min of meer aan zijn lot wordt
overgelaten en dat de samenleving daardoor onvoldoende wordt beschermd.
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Alles afwegende acht het hof het onvoorwaardelijk opleggen van de maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen passend en geboden. Het hof overweegt (in verband met artikel 77t, derde
lid, van het Wetboek van Strafrecht) dat de maatregel wordt opgelegd ter zake van een misdrijf dat is
gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer
personen.

Het hof acht, anders dan psycholoog [naam 2], wenselijk dat de maatregel ten uitvoer zal worden
gelegd in Teylingereind. De verdachte verblijft daar al sinds zijn voorarrest, hij heeft binnen
Teylingereind zich positief ontwikkeld en hij heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangegeven daar
te willen blijven.

Het hof acht, alles afwegende, onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van vijf maanden en de
toepassing van de PIJ-maatregel passend en geboden.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 1.574,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 1.574,00. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep niet
opnieuw gevoegd. Het hof heeft in hoger beroep te oordelen over de gevorderde schadevergoeding
voor zover deze in eerste aanleg is toegewezen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het in zaak A onder 2 subsidiair bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot het bedrag van € 600,00. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Het hof zal de schadevergoedingsmaatregel opleggen op de hierna te noemen wijze om te
bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed.

De vordering voor het overige, € 974,00, houdt verband met schade betreffende de fiets, die zou zijn
veroorzaak door het in zaak A onder 1 tenlastegelegde, van welk feit de verdachte is vrijgesproken.
De benadeelde partij kan daarom voor het overige in de vordering niet worden ontvangen.

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36f, 77c, 77g, 77i, 77s, 77gg, 245,
266, 267, 310, 311 en 350 van het Wetboek van Strafrecht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Toepasselijke wettelijke voorschriften
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Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Het openbaar ministerie heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de rechtbank
Amsterdam van 12 november 2015 opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie van 39 dagen. Deze
vordering is in hoger beroep opnieuw aan de orde.

Het openbaar ministerie heeft tevens gevorderd de tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de
kinderrechter in de rechtbank Amsterdam van 9 juni 2016 opgelegde voorwaardelijke werkstraf voor
de duur van 30 uur, subsidiair 15 dagen jeugddetentie. Deze vordering is in hoger beroep opnieuw
aan de orde.

Het hof acht termen aanwezig de vorderingen tot tenuitvoerlegging af te wijzen, nu het hof de
tenuitvoerlegging van die straffen, mede gelet op de aan verdachte op te leggen PIJ-maatregel, thans
niet opportuun acht.

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing
ter zake van het in de zaak met parketnummer 13-741132-18 (zaak A) onder 5 en 10 ten laste
gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover in hoger beroep aan de orde, en doet opnieuw
recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 13-741132-18 (zaak A)
onder 1, 2 primair en 8 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 13-
741132-18 (zaak A) onder 2 subsidiair, 3, 4, 6, 7 en 9 en in de zaak met parketnummer 13-689222-17
(zaak B) en in de zaak met parketnummer 13-746050-18 (zaak C) ten laste gelegde heeft begaan.

Vorderingen tenuitvoerlegging

BESLISSING
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Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 13-741132-18 (zaak A) onder 2 subsidiair, 3, 4, 6, 7 en 9
en in de zaak met parketnummer 13-689222-17 (zaak B) en in de zaak met parketnummer 13-746050-
18 (zaak C) bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de
verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 5 (vijf) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde jeugddetentie in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Gelast de plaatsing van de verdachte in een inrichting voor jeugdigen.

Adviseert dat deze maatregel ten uitvoer zal worden gelegd in de justitiële jeugdinrichting
Teylingereind te Sassenheim.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer 1] ter zake van het
in de zaak met parketnummer 13-741132-18 (zaak A) onder 2 subsidiair bewezen verklaarde tot het
bedrag van € 600,00 (zeshonderd euro) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd
[slachtoffer 1], ter zake van het in de zaak met parketnummer 13-741132-18 (zaak A) onder 2
subsidiair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 600,00 (zeshonderd euro) als
vergoeding voor materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te
noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.
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Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 2 april 2018.

Wijst af de vordering van de officier van justitie in het arrondissement te Amsterdam van 6 september
2017, strekkende tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 12
november 2015, parketnummer 13-684383-15, voorwaardelijk opgelegde voorwaardelijke
jeugddetentie van 39 dagen.

Wijst af de vordering van de officier van justitie in het arrondissement te Amsterdam van 15 mei 2018,
strekkende tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de kinderrechter in de rechtbank Amsterdam
van 9 juni 2016, parketnummer 15-059676-16, voorwaardelijk opgelegde voorwaardelijke werkstraf
voor de duur van 30 uur, subsidiair 15 dagen jeugddetentie.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. J.H.C. van Ginhoven, mr. A.M. Kengen en mr. R. Kuiper, in tegenwoordigheid van mr. S. Grote
Ganseij, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 25 juli 2019.

mrs. A.M. Kengen en R. Kuiper zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen

[…]
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
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Datum publicatie 04-09-2019

Zaaknummer P19-129

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBAMS:2019:3119, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf
afgedaan 

Rechtsgebieden Penitentiair strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Beschikking 

Inhoudsindicatie
De rechtbank heeft besloten om de termijn van de maatregel tot plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen te verlengen voor de duur van zes weken. Het hof heeft
de beslissing van de rechtbank vernietigd en de termijn van de maatregel voor de
duur van twaalf maanden verlengd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

PIJ P19/129

Beslissing d.d. 4 juli 2019

De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te
beslissen op het beroep van het openbaar ministerie in de zaak tegen

[jeugdige] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1996,

verblijvende op de [kliniek] .

Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 20 maart 2019,
houdende verlenging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen met een termijn
van zes weken, waardoor de maatregel voorwaardelijk wordt beëindigd op 21 mei 2019, en de
opdracht aan Reclassering [naam] om een plan van aanpak en bijzondere voorwaarden te formuleren,
waaronder die voorwaardelijke beëindiging dient plaats te vinden.

Het hof heeft gelet op de stukken, waaronder:

- de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 3 juli 2014, waarbij de maatregel tot plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen (hierna: de maatregel) voor de duur van twee jaar is opgelegd;

- de brief van de Divisie Individuele Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het
arrondissementsparket Amsterdam, gedateerd 27 november 2018;

ECLI:NL:GHARL:2019:7127
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- een verslag van [GGZ-instelling] van 6 december 2018, inhoudende het verloop van de behandeling
na een verpleegkundige overdracht;

- het rapport van [GGZ-instelling] van 7 januari 2019 aan de Justitiële Jeugdinrichting (hierna: JJI)
[locatie 1] , inhoudende informatie over het behandeltraject en de reden van terugplaatsing;

- de uitslag van het risicotaxatie-instrument Savry van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het
ministerie van Justitie en Veiligheid, gedateerd 12 februari 2019;

- het verlengingsadvies van JJI [locatie 1] van 15 februari 2019;

- de vordering van de officier van justitie, ingekomen op 18 februari 2019;

- het proces-verbaal van het onderzoek in eerste aanleg;

- de beslissing waarvan beroep;

- het crisisplaatsingsbesluit van de Dienst Justitiële Inrichtingen op de Individuele Traject Afdeling van
JJI [locatie 2] van 27 maart 2019;

- de akte van beroep van de officier van justitie van 1 april 2019;

- de appelmemorie van de officier van justitie van 3 april 2019;

- de Registratiekaart van de jeugdige, gedateerd 8 april 2019;

- het verslag van het herstelgesprek van 10 april 2019 tussen de jeugdige en de gedragsdeskundige
van JJI [locatie 1] ;

- het rapport van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (het NIFP) van
12 april 2019, inhoudende een nieuwe indicatiestelling voor Forensisch Psychiatrische Zorg;

- een Pro Justitia rapportage van 12 april 2019 van [deskundige 1] , GZ-psychoog;

- het advies van reclasseringsinstantie GGZ [naam] van 23 april 2019, opgemaakt door [deskundige 2]
en [deskundige 3] , over het Scholing- en Trainingsprogramma (hierna: STP);

- een Pro Justitia rapportage van 6 mei 2019 van [deskundige 4] , kinder- en jeugdpsychiater;

- het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van de rechtbank Amsterdam van 16 mei
2019;

- de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 16 mei 2019, inhoudende de niet-ontvankelijkheid
van de officier van justitie in de vordering tot verlenging van de maatregel;

- de aanvullende informatie van JJI [locatie 1] van 3 juni 2019;

- het advies van reclasseringsinstantie GGZ [naam] van 6 juni 2019, opgemaakt door [deskundige 2]
en [deskundige 3] , omtrent de voorwaardelijke beëindiging van de maatregel;

- het proces-verbaal van het onderzoek ter zitting van de rechtbank Amsterdam van 6 juni 2019;

- de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 6 juni 2019, inhoudende de formulering van
bijzondere voorwaarden ten behoeve van een voorwaardelijk beëindiging van de maatregel;

- een e-mailbericht van de Divisie Individuele Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 11
juni 2019, inhoudende informatie over de periode van onttrekking;

- de notulen van het interne overleg tussen JJI [locatie 1] , de gemeente Amsterdam, Reclassering
[naam] , de begeleide woonvoorziening Wilskracht Zorg en de Raad voor de Kinderbescherming,
gedateerd 11 juni 2019.

Het hof heeft ter zitting van 20 juni 2019 gehoord de jeugdige, bijgestaan door zijn raadsman mr.
J.S.W. Boorsma, advocaat te Amsterdam, en de advocaat-generaal mr. M. van Leent. Tevens heeft het
hof als deskundige gehoord drs. [deskundige 5] , GZ-psycholoog, verbonden aan JJI [locatie 1] te
Spijkenisse.

Overwegingen:
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Het advies van [GGZ-instelling] van 7 januari 2019

Bij de jeugdige is sprake van een autismespectrumstoornis (PDD-NOS), een licht verstandelijke
beperking en verslavingsproblematiek (softdrugs). Zijn ontwikkeling wordt gekenmerkt door een
onveilige en onstabiele thuissituatie, huiselijk geweld (waarvan hij zowel getuige als het slachtoffer is
geweest) en stagnatie van zijn onderwijstraject. De belaste voorgeschiedenis en traumatische
ervaringen hebben geleid tot de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis. Hij is, mede
door de autismespectrumstoornis, onvoldoende in staat om zijn eigen emoties te herkennen en te
reguleren. Hij beschikt over onvoldoende vaardigheden om op adequate wijze met opgebouwde
spanning en emoties om te gaan. Deze spanningsopbouw kan leiden tot agressieve
impulsdoorbraken. Hoewel er zeker sprake is van leerbaarheid, heeft de jeugdige meer tijd nodig om
gedragsalternatieven aan te leren. Er is sprake van veelvuldig middelengebruik. Het middelengebruik
lijkt te zijn ingegeven om eigen emoties en spanningen te dempen. Op momenten lijkt er bij de
jeugdige sprake te zijn van een verlaagd bewustzijn, waardoor zijn gedrag vreemd (randpsychotisch)
aandoet. Daarnaast heeft hij uitbarstingen die hij vervolgens niet goed kan uitleggen of zich niet kan
herinneren. Er is sprake van een erfelijke kwetsbaarheid voor psychoses, waardoor een zich
ontwikkelde psychotische stoornis niet kan worden uitgesloten.

De huidige DSM-V-classificatie luidt als volgt:

299.0 Autismespectrumstoornis, ernst niveau 2, met bijkomende verstandelijke beperking
301.89 Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis
304.30 Stoornis in cannabisgebruik, matig-ernstig
309.81 Posttraumatische stressstoornis
V61.20 Ouder-kindrelatieprobleem
V62.3 Leer- of onderwijsprobleem
V62.5 Problemen verband houdend met justitiële maatregelen

Vanuit de opname-afdeling is geobserveerd dat de jeugdige erg wantrouwend is tegenover het
behandelteam. Er is opgemerkt dat hij een zeer lage spanningsboog heeft en snel last ervaart van
prikkels. Hij weigert over zijn familie of het indexdelict te praten. Tijdens het verblijf zijn sterke
vermoedens ontstaan van psychotische kenmerken. Hij ontkent echter dat een psychose heeft
plaatsgevonden. Vanuit de opname-afdeling is de jeugdige geplaatst op de behandelafdeling met een
individueel milieu, gericht op patiënten met psychoses of autisme, die niet groepsgeschikt zijn. De
behandeling is gericht geweest op het vergroten van probleeminzicht, de abstinentie van alcohol en
drugs, het terugdringen van impulsiviteit, vijandigheid en psychotisch gedrag. Daarnaast is getracht
om de sociale vaardigheden, de copingvaardigheden, en de voedings- en leefgewoonten te
verbeteren. Er is met de jeugdige een signaleringsplan opgesteld. De samenwerking tijdens de
behandeling is ambivalent geweest. De samenwerking is soms coöperatief van aard geweest maar
soms heeft de jeugdige zich ook verzet. Daarnaast zijn er incidenten geweest waarbij er sprake is
geweest van zowel verbale als fysieke agressie. Het advies luidt om een overplaatsing van de
jeugdige naar de JJI [locatie 1] te bewerkstelligen, zodat een resocialisatietraject in de eigen regio
kan plaatsvinden.

Het verlengingsadvies van de JJI [locatie 1] van 15 februari 2019

[locatie 1] neemt de beschrijvende diagnose van [GGZ-instelling] in haar rapport van 7 januari 2019
omtrent de stoornis van de jeugdige over.

Met behulp van het risicotaxatie-instrument SAVRY is in februari 2019 een inschatting van het
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recidiverisico gemaakt. Op basis van de historische risicofactoren kan worden geconstateerd dat er
sprake is van eerder (gewelddadig) delinquent gedrag, een belaste voorgeschiedenis van huiselijk
geweld en een gestagneerd onderwijstraject. Ten aanzien van de sociale/contextuele risicofactoren is
vastgesteld dat stress, de geringe copingvaardigheden en het beperkte sociale netwerk van invloed
zijn op het recidiverisico. Met betrekking tot de individuele risicofactoren is van belang dat de jeugdige
problemen heeft met het hanteren van agressie en een gebrek aan empathie heeft. De jeugdige heeft
in spanningsvolle situaties onvoldoende vaardigheden om gevoelens van stress en boosheid te
reguleren en is onvoldoende in staat om zelfstandig alternatieve manieren te bedenken om zijn
boosheid op te lossen. Hij lijkt inmiddels wel beter in staat om risicovolle situaties te vermijden. Er zijn
geen beschermende factoren naar voren gekomen. De conclusie luidt dat er sprake is van een hoog
recidiverisico.

Het gedrag van de jeugdige is verklaarbaar vanuit de gestelde diagnose. De behandeling in [GGZ-
instelling] is niet van de grond gekomen omdat hij zich niet begeleidbaar heeft opgesteld en
incidenten heeft veroorzaakt. In [locatie 1] wordt een individuele behandeling aangeboden. De
eerdere plaatsing op een groepsafdeling heeft tot problemen geleid, zowel voor zichzelf als voor zijn
groepsgenoten. Tijdens de individuele benadering, waarbij de afspraken duidelijk zijn, heeft de
jeugdige correct gedrag vertoond. Op het moment dat bepaalde zaken onduidelijk zijn, of anders
verlopen dan is afgesproken, is er sprake van onrustig gedrag en wordt geprobeerd om het gewenste
resultaat af te dwingen. De behandeling dreigt vast te lopen omdat voor het verdere verloop van het
programma een wachtlijst bestaat. De jeugdige is in afwachting van plaatsing op de Individuele
Traject Afdeling. De behandeling blijft daarom gericht op het vergroten van copingvaardigheden, het
verbeteren van de emotie- en spanningsregulatie, het vormgeven van toekomstperspectief en het
opbouwen van beschermende factoren. Daarnaast wordt getracht om opnieuw begeleid verlof op te
starten. Er wordt momenteel onderzocht welk verder verloop van het resocialisatietraject het meest in
het belang is van de ontwikkeling van de jeugdige. Er bestaat bij hem weerzin en verzet tegen
verdere behandeling in een gesloten instelling. In het gesloten kader wordt verwacht dat de jeugdige
onvoldoende leerbaar is en het hem aan perspectief zal ontbreken. De vooruitgang van het traject
moet gewaarborgd zijn zodat voldoende perspectief en motivatie om hieraan deel te nemen
behouden blijft.

Gelet op de aard en omvang van het recidiverisico, de huidige stand van zaken in het behandeltraject
en het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige doet zich een
dilemma voor. Enerzijds is het wenselijk de maatregel te verlengen zodat gewerkt kan worden aan
verdere resocialisatie en bestendiging van bijbehorende copingstrategieën, anderzijds draagt een
langer verblijf in de JJI, met huidig gebrek aan perspectief naar een passende vervolgplek, niet bij aan
een verdere positieve ontwikkeling van de jeugdige en lijkt de kans op verdere weerzin groter te
worden. Het advies luidt om de maatregel te verlengen voor de duur van negen maanden, zodat het
behandelteam en de jeugdige tijd gegund wordt om een verblijf buiten de inrichting te realiseren.

Rapportages van de externe deskundigen [deskundige 1] van 12 april 2019 en [deskundige 4] van 6
mei 2019

Omdat de jeugdige heeft geweigerd om zijn medewerking te verlenen aan deze onderzoeken hebben
deze deskundigen geen inhoudelijk onderzoek kunnen verrichten. De onderzoeksvragen zijn daardoor
onbeantwoord gebleven.

Het advies van reclasseringsinstantie GGZ [naam] van 23 april 2019

De reclassering neemt de beschrijvende diagnose van [GGZ-instelling] in haar rapport van 7 januari
2019 omtrent de stoornis van de jeugdige over.
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De reclassering heeft vastgesteld dat de jeugdige gewelddadige incidenten heeft gepleegd richting
het personeel van de kliniek, medegedetineerden en goederen. Er is bij de incidenten zowel sprake
geweest van fysiek geweld als van verbaal geweld. De hoeveelheid incidenten is afgenomen sinds de
opname in de jeugdinrichting. Het valt echter niet uit te sluiten dat in de vrije maatschappij,
gedurende het vervolgtraject van de maatregel, dit gedrag opnieuw wordt vertoond. Het geweld is in
de afgelopen jaren herhaaldelijk voorkomen door middel van afzondering en insluiting van de
jeugdige. Het recidiverisico wordt om die reden ingeschat als hoog. Bij een gestructureerde setting
met een hoog beveiligingsniveau is het recidiverisico gemiddeld. Het risico op een onttrekking aan de
voorwaarden wordt als gemiddeld ingeschat.

De reclassering heeft uit andere rapportages vernomen dat bij de jeugdige sprake is van een
autismespectrumstoornis, een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek. In het
verleden heeft hij te maken gehad met een onstabiele thuissituatie waar huiselijk geweld heeft
plaatsgevonden. Er is tevens sprake van een behoorlijke stagnatie op het gebied van onderwijs. Uit
verschillende rapportages is gebleken dat er ernstige problemen zijn op het gebied van
agressiehantering, het beheersbaar maken van spanningen en situaties van stress. De jeugdige heeft
in de jeugdinrichting meermalen incidenten veroorzaakt waarbij verbale en fysieke agressie is geuit.
Deze incidenten komen voort uit opgebouwde spanningen die hij zich achteraf niet altijd kan
herinneren. Tijdens de behandeling zijn alternatieven aangeleerd om met deze spanningsvolle
situaties om te gaan. Desondanks is het de jeugdige niet gelukt om van deze vaardigheden gebruik te
maken. Er is eerder sprake geweest van een STP-traject dat in korte tijd negatief is beëindigd. De
jeugdige was niet in staat zich aan de afspraken te houden omtrent het verbod op het gebruik van
verdovende middelen en had psychisch ontregeld gedrag vertoond. Vervolgens is een ambulant traject
opgestart en is er een overplaatsing geweest naar [GGZ-instelling] . In deze Forensisch Psychiatrische
Kliniek heeft de jeugdige zich eveneens verbaal en fysiek agressief gemanifesteerd. Er is onvoldoende
medewerking verleend waardoor dit traject ook is stopgezet.

De reclassering heeft negatief geadviseerd over deelname van de jeugdige aan het STP-traject. Er zijn
geen mogelijkheden om het recidiverisico te beperken, er zijn nog geen verloven gepraktiseerd en er
is evenmin een resocialisatietraject doorlopen. Er kan daarom niet op een verantwoorde invulling
worden gegeven aan het STP-programma.

Het aanvullend advies van de JJI [locatie 1] van 3 juni 2019

Er heeft zich een aantal incidenten voorgedaan waarbij de jeugdige betrokken is geweest. Op 21
maart 2019 heeft de jeugdige zich verbaal agressief en dreigend opgesteld tegenover een
groepsleider. Hierdoor heeft geen begeleid verlof meer plaatsgevonden. Op 24 maart 2019 heeft een
groepsgenoot een jas weggenomen onder druk van de jeugdige. De jeugdige heeft deze
groepsgenoot verdovende middelen aangeboden en heeft hiervoor een tegenprestatie geëist. Naar
aanleiding van dit incident is er een crisisplaatsing gevolgd bij de JJI Het Keerpunt. De jeugdige heeft
daar op 8 april 2019 de gedragsdeskundige van de groep bedreigd. Op 25 april 2019 is de jeugdige
weer teruggeplaatst in [locatie 1] . Op 2 mei 2019 is er sprake van een positieve urinecontrole die
duidt op de aanwezigheid van THC. Op 14 mei 2019 zijn contrabanden aangetroffen tijdens de
kamerinspectie. Tot slot blijkt dat de jeugdige op 28 mei 2019 XTC heeft gebruikt.

Op 15 april 2019 heeft een zorgconferentie plaatsgevonden. Er is gezocht naar een
vervolgvoorziening maar veel instellingen staan niet positief tegenover een opname. De jeugdige
wordt afgewezen op grond van de zwaarte van zijn problematiek, het hoge risicoprofiel en de
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beperkte motivatie om aan een behandeling deel te nemen. Op 17 april 2019 heeft de individuele
trajectbegeleider van de jeugdige een huisbezoek afgelegd bij zijn vriendin. Dit adres zou gebruikt
kunnen worden als verlofadres. Er wordt echter geadviseerd om dit adres niet als verblijfplaats van de
jeugdige aan te wijzen ten tijde van het STP-traject of bij de voorwaardelijke beëindiging van de
maatregel. Op 3 mei 2019 heeft een intakegesprek plaatsgevonden met de beschermde
woonvoorziening Wilskracht Zorg te Amsterdam. Hoewel deze voorziening niet voldoet aan de
zorgintensiteit en beveiligingsnoodzaak die geïndiceerd is, is de instelling bereid om de jeugdige op te
nemen. Zij bieden ook hulp in het kader van het STP-traject en begeleiding ten tijde van de
voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij dag- en
vrijetijdsbesteding. Tot slot is de jeugdige aangemeld bij [kliniek] . Hij zal daar op 13 juni 2019 ter
observatie worden geplaatst voor de duur van zeven weken. Door middel van onafhankelijk
onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen welke mogelijkheden er zijn voor een geschikt
vervolgtraject. Het advies van de JJI [locatie 1] luidt wederom om de maatregel voor de duur van
negen maanden te verlengen.

Het advies van reclasseringsinstantie GGZ [naam] van 6 juni 2019

De reclassering heeft wat betreft de omschrijving van het recidiverisico gepersisteerd bij het door haar
advies van 23 april 2019. Zij geeft aan dat in de afgelopen maanden diverse vormen van overleg
hebben plaatsgevonden, waarbij alle disciplines en andere belanghebbenden hebben deelgenomen
om te onderzoeken wat het meest geschikte vervolgtraject voor de jeugdige is. Hij heeft geen
medewerking verleend aan de Pro Justitia rapportages van zowel de psychiater en psycholoog.
Hierdoor is geen recent beeld omtrent de diagnostiek ontstaan en ontbreekt een nieuw
intelligentieonderzoek. Gezien de jonge leeftijd kan het beeld omtrent de diagnostiek veranderd zijn.
De jeugdige is aangemeld bij de beschermende woonvorm Wilskracht Zorg in Amsterdam. Dit is de
enige instelling die hem heeft geaccepteerd. Het is van groot belang dat hij abstinent zal blijven van
cannabis, aangezien het gebruik hiervan het risico vergroot op en onstabiel psychisch functioneren en
(rand)psychotisch gedrag. Het is voorts onduidelijk in hoeverre zijn familie voor hem een
ondersteunend netwerk vormt. Het sociale netwerk is beperkt. Daarnaast ontbreekt er
overeenstemming tussen de jeugdige en de reclassering over de financiën en er is geen
dagbesteding. De overgang van een gesloten voorziening naar de reguliere maatschappij is een grote
stap, waarbij de jeugdige hoogstwaarschijnlijk overvraagd zal worden. Ondanks zijn motivatie om
buiten de huidige instelling te verblijven ontbreekt het besef wat er op hem afkomt en van hem wordt
verlangd. Een geleidelijke overgang waarbij in toenemende mate vrijheden ontstaan is wenselijk om
spanning en stress te voorkomen. Tegen deze achtergrond is een STP-traject aangewezen, zodat bij
een eventuele ontregeling of bij het niet nakomen van afspraken een time-outplaatsing mogelijk is.
Hiermee wordt het risico op fouten aanvaardbaar. Een observatieplaatsing bij [kliniek] zal duidelijkheid
geven over de psychische gesteldheid en de maatregelen die getroffen moeten worden om
begeleiding buiten het justitiële kader mogelijk te maken. De reclassering is er niet op toegerust om,
gelet op de complexiteit van de casus van de jeugdige, met de beperkte mogelijkheden van (tijdelijke)
klinische plaatsingen in een ambulant kader voldoende steun en begeleiding te bieden.

De reclassering heeft negatief geadviseerd over de mogelijkheid om de maatregel voorwaardelijk te
beëindigen. Er zijn in het onderhavig geval te weinig mogelijkheden om het recidiverisico tot een
verantwoord niveau te beperken. Zonder een gefaseerd overgangstraject bestaat geen reële kans
om in de maatschappij te resocialiseren. Er is onderzoek naar de diagnostiek en intelligentieonderzoek
nodig om op passende wijze begeleiding te bieden. De reclassering heeft bijzondere voorwaarden
geformuleerd, ondanks de hiervoor omschreven contra-indicaties, indien de maatregel alsnog
voorwaardelijk wordt beëindigd.

Het advies van de deskundige [deskundige 5] ter zitting van het hof op 20 juni 2019
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De jeugdige verblijft sinds kort op de observatieafdeling [kliniek] in de JJI [locatie 3] . Hij heeft geen
medewerking verleend aan de Pro Justitia onderzoeken. Deze onderzoeken vonden plaats om de
vereiste behandelinterventies in kaart te brengen. Tijdens het verblijf bij [kliniek] zullen opnieuw
gesprekken met een psycholoog en psychiater plaatsvinden. Het doel is om de meest geschikte vorm
van behandeling vast te stellen. Het onderzoek bij [kliniek] vindt niet plaats om meer duidelijkheid te
verkrijgen over de diagnostiek. In mei 2019 is contact gelegd met de beschermde woonvorm
Wilskracht Zorg te Amsterdam. Deze instelling is bereid om de jeugdige te begeleiden maar voldoet
niet aan het vereiste beveiligingsniveau en de geïndiceerde zorgintensiteit. Omdat een eerder STP-
traject is mislukt en incidenten hebben plaatsgevonden, zijn een andere behandelpartners niet bereid
de jeugdige een resocialisatietraject aan te bieden. Op dit moment is een voorwaardelijke beëindiging
van de maatregel onverantwoord. Er meer onderzoek nodig zodat er bijzondere voorwaarden
geformuleerd kunnen worden. De plaatsing bij [kliniek] duurt zeven weken en eindigt in juli 2019. Na
de zomer zou opnieuw gestart kunnen worden met een STP-traject dat minimaal zes maanden in
beslag neemt. De verloven moeten vervolgens opnieuw worden opgestart. Het totale behandeltraject
van de maatregel zal naar verwachting gerekend vanaf de vorige expiratiedatum nog twaalf maanden
in beslag nemen. Daarna zou een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel aan de orde kunnen
zijn. In het licht van deze feiten en omstandigheden acht de deskundige verlenging van de maatregel
in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige.

Het standpunt van de jeugdige en zijn raadsman

Op basis van de feiten en omstandigheden moet worden beoordeeld of verlenging van de maatregel
nog voldoet aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Tegen deze achtergrond is van
belang dat de persoonlijkheidsproblematiek van de jeugdige uitgebreid is onderzocht. Een nieuw
(diagnostisch) onderzoek heeft geen meerwaarde. Daarnaast is de jeugdige niet gebaat bij een nieuw
behandeltraject. Hij verzet zich hiertegen en vanuit het behandelteam ontbreekt een concreet
perspectief. De verantwoordelijkheid wordt telkens op een andere instantie afgewenteld. De jeugdige
kan niets doen aan de wachttijden die hierdoor ontstaan voor het verlof en voor de deelname aan de
Individuele Traject Afdeling. Voorts is het recidivegevaar voldoende teruggedrongen. De verdediging
heeft verzocht om de vordering van het openbaar ministerie af te wijzen en de beslissing waarvan
beroep te bevestigen, waarbij de maatregel met zes weken is verlengd. Voorts is verzocht aansluiting
te zoeken bij de voorwaarden die thans door de rechtbank Amsterdam bij beslissing van 6 juni 2019
zijn geformuleerd en de maatregel onder die condities voorwaardelijk te beëindigen.

Het standpunt van het openbaar ministerie

De jeugdige heeft zich in de afgelopen periode schuldig gemaakt aan een aantal incidenten. Hierbij is
zowel verbale als fysieke agressie gebruikt. Er heeft geweld plaatsgevonden ten opzichte van
groepsgenoten en het behandelend personeel van de kliniek. Daarnaast heeft de jeugdige
verdovende middelen gebruikt (cannabis en XTC). Gedurende de maatregel is de jeugdige door
verschillende instanties behandeld omdat de samenwerking niet altijd goed verlopen is. Op dit
moment wordt bij [kliniek] onderzoek gedaan naar de meest geschikte behandelinterventie. Daarna
zal een STP-traject opgestart kunnen worden. De positieve ontwikkeling in het resocialisatieproces
moet nog plaatsvinden. De reclassering heeft op dit moment onvoldoende mogelijkheden om de
jeugdige te begeleiden in het kader van voorwaardelijke beëindiging van de maatregel. Gelet op deze
omstandigheden heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat de beslissing waarvan beroep dient
te worden vernietigd, en dat de maatregel moet worden verlengd met een termijn van twaalf
maanden, dan wel voor de duur die het hof passend en geboden acht in deze zaak. Tot slot heeft de
advocaat-generaal gevorderd om bij vervroeging uitspraak te doen.

Het oordeel van het hof

Vernietiging
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Het hof zal de beslissing van de rechtbank vernietigen, daar het tot een andere beslissing komt.

Indexdelict

Bij vonnis van 3 juli 2014 heeft de rechtbank Amsterdam aan de jeugdige de maatregel van plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen opgelegd ter zake van een poging tot zware mishandeling. Dit is een
misdrijf dat gericht is tegen en/of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van
een of meer personen.

Stoornis en recidivegevaar

Bij de jeugdige is sprake van een autismespectrumstoornis (PDD-NOS), een licht verstandelijke
beperking en verslavingsproblematiek. De jeugdige is gedurende zijn ontwikkeling beschadigd,
hetgeen heeft geleid tot een posttraumatische stressstoornis. Verder beschikt de jeugdige niet over
voldoende vaardigheden om op adequate wijze met opgebouwde spanningen en emoties om te gaan.
Dit heeft meermalen geleid tot agressieve impulsdoorbraken.

Het recidiverisico wordt als hoog ingeschat. Er zijn historische risicofactoren, individuele risico-items en
sociale/contextuele risicofactoren die hierop van invloed zijn. Er zijn geen beschermende factoren naar
voren gekomen.

Verlenging

Gelet op de schriftelijke adviezen, de verklaring van de deskundige ter terechtzitting en het overige
verhandelde ter zitting is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene
veiligheid van personen of goederen de verlenging van de aan de jeugdige opgelegde maatregel eist.

De afgelopen periode wordt het behandeltraject van de jeugdige gekenmerkt door incidenten. Er is
sprake geweest van agressie, het gebruik van verdovende middelen en er is contrabande
aangetroffen. De jeugdige heeft ook niet meegewerkt aan Pro Justitia rapportages. Hierdoor heeft
nauwelijks een behandeling plaatsgevonden. De jeugdige is op dit moment geplaatst bij
observatieafdeling [kliniek] in de JJI [locatie 3] . Het doel is om de meest geschikte vorm van
behandelinterventies vast te stellen, zodat het recidiverisico beheersbaar wordt gemaakt. De
deskundige heeft ter zitting aangegeven dat het verlof volledig opnieuw moet worden opgestart.
Voorts zal het STP-traject in kaart moeten worden gebracht en moeten worden uitgevoerd. Volgens de
door de deskundige ter zitting gegeven toelichting zal dit traject ongeveer twaalf maanden duren.

Met de deskundige is het hof van oordeel dat verlenging van de maatregel in het belang is van een zo
gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de jeugdige. In aanmerking genomen de aard van de
stoornis en het als hoog ingeschatte recidivegevaar, acht het hof gelet op het thans lopende
onderzoek in [kliniek] , de (mogelijk) daaruit volgende vervolgstappen op het terrein van behandeling
en het noodzakelijke, opnieuw op te starten resocialisatie- en verloftraject, een verlenging van de
maatregel met twaalf maanden aangewezen. Het hof zal daarom, anders dan door de rechtbank, de
termijn van de maatregel met die termijn verlengen.

Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

De maatregel is ingegaan op 18 juli 2014 en loopt dus thans meer dan vier jaren. Dit tijdsverloop in
relatie tot de ernst van het delict waarvoor de maatregel is opgelegd, te weten – kort gezegd –
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poging tot zware mishandeling, moet mede in aanmerking worden genomen bij de
verlengingsbeslissing. Anders dan de raadsman is het hof van oordeel dat van disproportionaliteit in
het onderhavige geval geen sprake is, immers niet alleen het tijdsverloop – in relatie tot de ernst van
het delict – moet in aanmerking worden genomen, maar ook de aard van de stoornis en de ernst van
het recidivegevaar. Het hof acht evenmin strijd met het beginsel van de subsidiariteit aanwezig, nu het
hof van oordeel is dat er nog geen geschikte alternatieven zijn om de jeugdige te kunnen laten
functioneren in de maatschappij zonder de structuur van de maatregel plaatsing in een inrichting voor
jeugdigen.

Einde maatregel

Gevolg gevend aan het bepaalde in artikel 77t, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van
Strafrecht stelt het hof vast dat, behoudens verdere verlenging van de maatregel, gelet op de eerdere
expiratiedatum van 18 april 2019, op 12 april 2020 voorwaardelijk zal eindigen en op 12 april 2021
onvoorwaardelijk zal eindigen.

Overweging ten aanzien van de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 16 mei 2019

Hoewel de beslissing van de rechtbank van 16 mei 2019 formeel niet aan het oordeel van het hof is
onderworpen, merkt het hof op dat de rechtbank de officier van justitie niet niet-ontvankelijk had
dienen te verklaren in zijn vordering tot verlenging, nu die vordering in verband met de beslissing van
de rechtbank van 20 maart 2019 tijdig was ingediend, maar de behandeling van die vordering had
moeten aanhouden in afwachting van de beslissing van het hof.

Het hof:

Vernietigt de beslissing van de rechtbank Amsterdam van 20 maart 2019 met betrekking tot de
jeugdige [jeugdige].

Verlengt de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen met een termijn van twaalf
maanden.

Aldus gedaan door

mr. E.A.K.G. Ruys als voorzitter,

mr. G. Mintjes en mr. R. Prakke-Nieuwenhuizen als raadsheren,

en drs. A. Vissers en drs. I. van Outheusden als raden,

in tegenwoordigheid van mr. P.A.C. Admiraal als griffier,

Beslissing
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en op 4 juli 2019 in het openbaar uitgesproken.

De raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 20-05-2019

Datum publicatie 21-05-2019

Zaaknummer 23-002587-18

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2018:5988, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf
afgedaan 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Jeugdzaak. Steekpartij na een ripdeal. Vonnis wordt vernietigd. Vrijspraak van
voorbedachte raad. Doodslag wettig en overtuigend bewezen. Voorwaardelijk
opzet op de dood door steken op bovenlichaam. Maximale jeugddetentie (12
maanden) en onvoorwaardelijke IJ-maatregel opgelegd. Toewijzing shockschade
voor moeder en stiefbroer van het slachtoffer.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002587-18

datum uitspraak: 20 mei 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het
vonnis van de rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) van 5 juli 2018 in de strafzaak onder
parketnummer 15-870820-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

thans gedetineerd in [inrichting]

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 15
november 2018, 7 februari, 15 en 16 april en 6 mei 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel
422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv), naar aanleiding van het onderzoek
ter terechtzitting in eerste aanleg.

ECLI:NL:GHAMS:2019:1707

Onderzoek van de zaak
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Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Gelet op de in eerste aanleg door de rechtbank toegelaten nadere omschrijving van de
tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a Sv en de in hoger beroep door het gerechtshof toegelaten
wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat hij:

primair:

op of omstreeks 29 april 2017 te Zaandam, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met een of
meer anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] (geboren [geboortedag] 2001) opzettelijk en met
voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn
(verdachtes) mededader, met dat opzet (en na kalm beraad en rustig overleg), (met kracht) een- of
meerma(a)l(en) die [slachtoffer 1] met een mes, althans met een scherp en/of puntig voorwerp, in het
hart gestoken;

subsidiair:

op of omstreeks 29 april 2017 te Zaandam, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met een of
meer ander(en), althans alleen, aan [slachtoffer 1] (geboren [geboortedag] 2001) opzettelijk en met
voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel, te weten een of meer steekwond(en) in het hart en/of de
borst, althans het bovenlichaam, heeft toegebracht, door met dat opzet (en na kalm beraad en rustig
overleg) (met kracht) een- of meerma(a)l(en) die [slachtoffer 1] met een mes, althans met een scherp
en/of puntig voorwerp, in het hart en/of de borst, althans het (boven)lichaam te steken, terwijl het feit
de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad;

meer subsidiair: 
op of omstreeks 29 april 2017 te Zaandam, gemeente Zaanstad, tezamen en in vereniging met een of
meer ander(en), althans alleen, met voorbedachten rade [slachtoffer 1] (geboren [geboortedag]
2001) heeft mishandeld door met dat opzet (en na kalm beraad en rustig overleg) (met kracht) een- of
meerma(a)len die [slachtoffer 1] met een mes, althans met een scherp en/of puntig voorwerp, in het
hart en/of de borst, althans het (boven)lichaam te steken, terwijl het feit de dood van die [slachtoffer
1] ten gevolge heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Tenlastelegging
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Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof recht doet op de grondslag van een
in hoger beroep gewijzigde tenlastelegging en tot andere beslissingen komt dan de rechtbank.

Feiten en omstandigheden waarvan het hof uitgaat bij zijn beoordeling

De verdachte en [medeverdachte]1 hebben op 24 maart 2017 met [slachtoffer 1] afgesproken om
softdrugs van hem te kopen en hebben hem daarvoor een bedrag betaald. [slachtoffer 1] heeft hen
de drugs niet geleverd. De verdachte was daar boos over en voelde zich opgelicht. Een week later, op
1 april 2017, heeft de verdachte aan [getuige 8] gevraagd wat een ‘pipa’ (pistool) kost en op 5 april
2017 heeft de verdachte aan [medeverdachte] om zijn (verdachtes) geweer en Glock gevraagd. Na
verloop van tien dagen, op 15 april 2017, heeft de verdachte aan [getuige 8] gevraagd of hij een ‘bibi’
vol metaal van hem zou kunnen kopen. Rond diezelfde datum heeft de verdachte aan [getuige 2]
gevraagd of hij medeplichtig zou willen zijn aan het pakken van [slachtoffer 1] . De verdachte wilde
[slachtoffer 1] pakken en steken omdat hij hem had ‘genaaid’.

Op 27 april 2017 heeft de verdachte naar [medeverdachte] geappt met de mededeling dat de kermis
was begonnen, dat [slachtoffer 1] daar misschien zou zijn en dat [medeverdachte] hem gelijk zou
moeten pakken. De volgende dag werd bij de verdachte bekend dat [slachtoffer 1] bij de Groote
Weiver zou zijn waarna de verdachte [medeverdachte] heeft geappt dat hij hem (het hof begrijpt:
[slachtoffer 1] ) dood moest maken. Toen [medeverdachte] pas na middernacht reageerde op dit
bericht, antwoordde de verdachte dat hij maar moest gaan slapen en dat ze hem morgen wel zouden
pakken.

De volgende dag, op de avond van 29 april 2017, is de verdachte naar de stad (Zaandam) gegaan en
heeft zijn zwarte en zilverkleurige vlindermes meegenomen. De verdachte had met [medeverdachte]
bij de Flux afgesproken waar zij anderen zijn tegengekomen. Op enig moment heeft de groep zich
naar de avondwinkel verplaatst waar de verdachte ter ore kwam dat [slachtoffer 1] die avond naar
Zaandam zou komen om [getuige 1] geld te betalen. Daarop heeft de verdachte gezegd dat hij
[slachtoffer 1] zou slaan en steken en heeft hij rond 22:33 uur met [getuige 2] gebeld met de
mededeling dat hij over een half uur zou weten waar [slachtoffer 1] zou zijn. Daarna verplaatste de
groep zich naar de bankjes op de Burcht omdat [getuige 1] daar met [slachtoffer 1] had afgesproken.
De verdachte is achter het elektriciteitshuisje gaan staan waar hij de meegenomen vlindermessen
heeft getoond. Toen kort voor 23:00 uur [slachtoffer 1] arriveerde, is de verdachte achter het
elektriciteitshuisje vandaan gekomen en naar [slachtoffer 1] , die met zijn rug naar de verdachte
gedraaid stond, gelopen. De verdachte droeg de uitgeklapte vlindermessen in zijn linkerhand langs
zijn lichaam en in zijn rechterhand voor zich met de punt naar voren gericht. Hij heeft vanaf de rechter
achterkant van [slachtoffer 1] meteen een steekbeweging richting zijn rechterbeen gemaakt, waarbij
het been niet is geraakt, waarna hij een steekbeweging richting de rechterarm van [slachtoffer 1]
heeft gemaakt waarbij hij hem heeft geraakt. [slachtoffer 1] heeft met zijn rechterarm een
zwaaibeweging gemaakt in de richting van het hoofd van de verdachte en is vervolgens weggerend.
De verdachte en [medeverdachte] renden achter hem aan. In de A.F. de Savornin Lohmanstraat is

Vonnis waarvan beroep

Beoordeling van de bewijsvraag
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[slachtoffer 1] door zijn knieën gezakt en op de grond gevallen. [slachtoffer 1] is vervolgens naar het
ziekenhuis overgebracht waar is geconstateerd dat hij ten gevolge van steekletsel aan de borstkas
rechts was overleden.

De fatale steek

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen bewijs voorhanden is dat de fatale
steek door de verdachte is toegebracht. Daartoe heeft de raadsman – kort gezegd – aangevoerd dat
er geen getuigen zijn die de verklaring van [medeverdachte] dat de verdachte een beweging naar de
borst van [slachtoffer 1] heeft gemaakt, ondersteunen. Uit de vaststelling van de patholoog dr. V.
Soerdjbalie-Maikoe dat het niet mogelijk is een inschatting te maken van de waarschijnlijkheid dat
[slachtoffer 1] 500 meter heeft afgelegd, volgt dat het niet waarschijnlijk is dat door de verdachte de
fatale steek is toegebracht bij of nabij de bankjes op de Burcht.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Vaststaat dat [slachtoffer 1] op 29 april 2017 is gestoken in de borstkas rechts, in de rug rechts en in
de rechterbovenarm en is overleden als gevolg van het steekletsel aan de borstkas rechts, waarbij
zijn hartzakje en hart zijn geraakt. De verdachte heeft bekend dat hij op de avond van 29 april 2017
twee vlindermessen bij zich had en [slachtoffer 1] , toen de verdachte aan zijn rechterkant stond, bij
de bankjes op de Burcht heeft gestoken. Bij de doorzoeking van de slaapkamer van de verdachte zijn
twee vlindermessen aangetroffen. Op het zilverkleurige vlindermes is door het NFI bloed van
[slachtoffer 1] aangetroffen. Op het zwarte vlindermes heeft bloed gezeten, maar dit is er door de
verdachte na het steken afgeveegd, nadat hij er eerst een foto van had gemaakt om te kijken hoe
diep hij gestoken had.

Het NFI heeft voorts geconcludeerd dat beide vlindermessen in aanmerking kunnen komen als
veroorzakende voorwerpen van het fatale letsel bij [slachtoffer 1] . De schouwarts heeft
geconcludeerd dat het mogelijk is dat [slachtoffer 1] na het oplopen van dit steekletsel nog heeft
kunnen rennen en de afstand tussen de Burcht en de A.F. de Savornin Lohmanstraat zelfstandig heeft
kunnen afleggen. De stelling van de verdediging dat het – gelet op deze conclusie van de schouwarts
– niet waarschijnlijk is dat door de verdachte de fatale steek is toegebracht bij of nabij de bankjes, is
op geen enkele manier onderbouwd, zodat het hof deze terzijde schuift. Voorts neemt het hof in
aanmerking dat niet aannemelijk is geworden dat daarna nog iemand anders dan de verdachte in de
buurt van [slachtoffer 1] is geweest en hem heeft gestoken.

Het hof heeft daarbij de volgende verklaringen en bevindingen in aanmerking genomen.

De verdachte heeft verklaard dat hij geen mes bij [medeverdachte] heeft gezien, dat hij niet heeft
gezien dat er geweld is gebruikt tegen [slachtoffer 1] vanaf het moment dat hij wegrende bij de
bankjes op de Burcht en dat hij op het moment dat [slachtoffer 1] zich in de A.F. de Savornin
Lohmanstraat omdraaide, bloed op zijn jas zag. Medeverdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat
hij op de avond van 29 april 2017 geen mes bij zich had, dat de verdachte bij de bankjes op de Burcht
aan [slachtoffer 1] een stoot gaf op de plek waar hij later bloed zag en dat hij niet heeft gezien dat de
verdachte tijdens het rennen [slachtoffer 1] nog heeft gestoken. Getuige [getuige 9] heeft verklaard
dat zij op de Zuiddijk zag dat één jongen haar rennend inhaalde, dat deze in de richting van de A.F. de
Savornin Lohmanstraat rende, daar rechtsaf sloeg en daarbij werd achtervolgd door twee andere
jongens. Daarbij merkt het hof op dat de getuige in haar verklaring niet rept over fysiek contact
tussen de rennende jongens, hetgeen voor de hand had gelegen als zij dit wel had gezien. Ook op de
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beelden van de beveiligingscamera, die zicht geeft op de kruising van de Wilhelminastraat, de A.F. de
Savornin Lohmanstraat en de Zuiddijk, is te zien dat het slachtoffer vanaf de Zuiddijk de A.F. de
Savornin Lohmanstraat in rent, gevolgd door uiteindelijk twee personen, zonder dat sprake is
geweest van fysiek contact tussen hen.

Gelet op deze verklaringen en bevindingen, een en ander in onderling verband en samenhang bezien,
is het hof van oordeel dat de fatale steek aan [slachtoffer 1] is toegebracht door de verdachte,
namelijk door een messteek in de borstkas rechts (met een perforatie van het hartzakje en het hart)
bij de bankjes op de Burcht te Zaandam, als gevolg waarvan [slachtoffer 1] is overleden.

Opzet

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de verdachte niet met ‘vol’ opzet heeft gehandeld, in de
zin dat hij zou hebben gewild dat [slachtoffer 1] als gevolg van het steken zou komen te overlijden.
De vraag die vervolgens ter beantwoording voorligt, is of sprake is geweest van voorwaardelijk opzet.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat er bij de verdachte geen voorwaardelijk opzet
op de dood is geweest. De verdachte wilde [slachtoffer 1] pijn doen, maar hij wilde hem geen fatale
steek toebrengen. Hij wilde enkel de arm en/of het been raken en niet de romp. Door in de arm te
steken heeft de verdachte niet willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat [slachtoffer 1]
zou komen te overlijden. Naar algemene ervaringsregels kan niet zonder meer sprake zijn van een
aanmerkelijke kans op de dood indien men iemand in de arm steekt, aldus de raadsman.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het hof stelt voorop dat voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals hier het overlijden van
[slachtoffer 1] – aanwezig is indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de
aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. De beantwoording van de vraag of een gedraging de
aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden
van het geval. Daarbij komt betekenis toe aan de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht. Het zal in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Uit de stukken van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting volgt dat de verdachte met een of
twee vlindermessen driemaal in het bovenlichaam, te weten in de borstkas rechts, rug rechts en
rechterbovenarm, van [slachtoffer 1] heeft gestoken. In relatie met het steekletsel aan de borstkas
rechts was er perforatie van de linkerborstholte met daarbij perforatie van het hartzakje en het hart.
[slachtoffer 1] is ten gevolge van het steekletsel aan de borstkas overleden. Het is een feit van
algemene bekendheid dat het bovenlichaam een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is waarin zich
vitale onderdelen van het lichaam bevinden, zoals het hart, het raken waarvan met een mes de dood
tot gevolg kan hebben. Naar algemene ervaringsregels is de kans dat iemand komt te overlijden als
gevolg van een messteek in het bovenlichaam aanmerkelijk en moet de verdachte zich daarvan dus
bewust zijn geweest. Het met een mes in de borstkas steken is naar de uiterlijke verschijningsvorm
zozeer gericht op het toebrengen van dodelijk letsel dat het, behoudens contra-indicaties, niet anders
kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het gevolg ook heeft aanvaard. Van enige
contra-indicatie is het hof niet gebleken.

Het hof is dan ook van oordeel dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op de dood van [slachtoffer
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1] .

Ook wanneer de verdachte, zoals hij gedurende de verhoren en ook ter terechtzitting in hoger beroep
is blijven volhouden, [slachtoffer 1] niet in de borst maar in de arm heeft willen raken, nadat hij
[slachtoffer 1] in de knie heeft proberen te steken, is sprake van voorwaardelijk opzet op de dood. De
verdachte is [slachtoffer 1] van achteren genaderd en heeft meteen richting zijn knie gestoken en
deze daarbij vermoedelijk geschampt. Vervolgens heeft de verdachte richting het bovenlichaam van
[slachtoffer 1] gestoken. In deze situatie had de verdachte er rekening mee kunnen en moeten
houden dat [slachtoffer 1] , als reactie op de voor hem onverwachte aanval, zou gaan bewegen
waarmee het risico ontstond dat de verdachte hem in het bovenlichaam in een vitaal lichaamsdeel zou
raken.

Voorbedachte raad

Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel voorbedachte raad moet komen vast te staan dat
de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen
besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid
heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich
daarvan rekenschap te geven.

Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en waardering
van de omstandigheden van het concrete geval, waarbij de rechter het gewicht moet bepalen van de
aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad pleiten. De vaststelling
dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit
vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing, maar behoeft de rechter niet ervan te
weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen (HR 28 februari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BR2342, HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:963, HR 23 september 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2761).

Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat de omstandigheden dat de verdachte in
de weken voorafgaand aan het steekincident [slachtoffer 1] heeft willen ontmoeten om hem te
pakken, waarbij hij het meer dan eens heeft gehad over het steken van [slachtoffer 1] en een stiletto
heeft willen regelen, op zichzelf niet redengevend zijn voor de conclusie dat de verdachte een
vooropgezet plan had om [slachtoffer 1] van het leven te beroven.

De verdachte heeft van meet af aan ontkend dat het zijn plan was [slachtoffer 1] te doden. Hoewel de
verdachte naar [medeverdachte] heeft geappt dat hij [slachtoffer 1] dood moest maken, staat daar
tegenover dat in verreweg het merendeel van de uitlatingen de verdachte het heeft over aanpakken,
terugpakken, steken en slaan. Zo blijkt uit de verklaring van [getuige 11] dat het om het aanpakken
en slaan van [slachtoffer 1] zou gaan en uit de verklaring van [getuige 10] dat de verdachte heeft
gezegd dat hij [slachtoffer 1] in elkaar ging slaan. Ook de getuigen [getuige 3] , [getuige 4] , [getuige
5] en [getuige 6] hebben verklaard over vechten en slaan. [getuige 2] heeft verklaard over ‘pakken’
en ‘steken’ en [getuige 7] en [medeverdachte] hebben beiden verklaard over ‘steken’.

Voor zover in de uitlatingen van de verdachte over het doden van [slachtoffer 1] wordt gesproken,
moeten deze naar het oordeel van het hof worden gezien als een vorm van grootspraak waarmee de
verdachte probeerde te voldoen aan een bepaald imago dat hij zichzelf had aangemeten. Dit past ook
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in de door de deskundigen vastgestelde gedragsstoornis waarbij sprake was van een zekere vorm
van identiteitscrisis waarin de verdachte verkeerde. Naar het oordeel van het hof moeten de
WhatsApp-gesprekken waarin de verdachte vraagt om een stiletto, een bibi ‘vol metaal’, een ‘pipa’ en
een Glock ook in dat licht worden bezien. De verdachte beschikte immers zelf over messen en de door
hem gevraagde ‘pipa’ of Glock betrof een balletjespistool dat hooguit geschikt was om mee te dreigen.
Daarbij komt dat de verdachte deze uitingen heeft gedaan naar [medeverdachte] , [getuige 8] en
[getuige 2] , jongens die allemaal dealden en ten opzichte van wie dat imago belangrijk was.

Ook uit de uitvoeringshandelingen blijkt niet ondubbelzinnig dat de verdachte van plan was en had
besloten om [slachtoffer 1] om het leven te brengen. Het hof heeft daarbij met name in aanmerking
genomen dat de verdachte eerst richting het been van [slachtoffer 1] heeft gestoken, terwijl hij
voldoende tijd en gelegenheid had om direct richting de meer vitale plekken te steken.

Gezien het vorenstaande staat voor het hof niet vast dat de verdachte het plan heeft gehad en
doelbewust heeft besloten om [slachtoffer 1] van het leven te beroven en is het hof van oordeel dat
niet kan worden bewezenverklaard dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld, zodat
hij moet worden vrijgesproken van moord.

Medeplegen

Met de rechtbank, de advocaat-generaal en de raadsman is het hof van oordeel dat niet wettig en
overtuigend kan worden bewezen dat tussen de verdachte en medeverdachte [medeverdachte]
sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking, in de zin dat sprake is geweest van
een willens en wetens samenwerken gericht op het steken of doden van [slachtoffer 1] , zodat de
verdachte zal worden vrijgesproken van dit onderdeel van de tenlastelegging.

Conclusie

Gelet op al het voorgaande is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat
de verdachte [slachtoffer 1] opzettelijk van het leven heeft beroofd.

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft
begaan, met dien verstande dat hij:

op 29 april 2017 te Zaandam, gemeente Zaanstad, [slachtoffer 1] (geboren [geboortedag] 2001)
opzettelijk van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte, met dat opzet, die [slachtoffer 1] met
een mes in het hart gestoken.

Hetgeen primair meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan
worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring
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Het bewezenverklaarde is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn
vervat, zoals deze na het eventueel instellen van beroep in cassatie zullen worden opgenomen in de
op te maken aanvulling op dit arrest.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het primair
bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het primair bewezenverklaarde levert op:

doodslag.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte ten aanzien
van het primair bewezenverklaarde uitsluit, zodat de verdachte strafbaar is.

De rechtbank heeft de verdachte voor de in eerste aanleg bewezenverklaarde moord veroordeeld tot
een jeugddetentie voor de duur van 12 maanden en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor moord zal worden veroordeeld tot
dezelfde straf en maatregel als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat het opleggen van een onvoorwaardelijke PIJ-
maatregel de ontwikkeling van de verdachte in de weg zal staan. De verdachte is al begonnen met de
behandelingen en het recidiverisico wordt in het recente SAVRY-rapport als matig ingeschat. Het
behandeltraject in de Catamaran sluit beter aan bij de persoon van de verdachte. Een
voorwaardelijke PIJ-maatregel kan worden opgelegd voor de duur van in totaal 3 jaar. Daarnaast
heeft de raadsman gewezen op de mogelijkheid dat de rechter later, in overeenstemming met artikel
77cc lid 3 van het Wetboek van Strafrecht (Sr), alsnog de tenuitvoerlegging van de maatregel kan
bevelen indien de voorwaarden niet worden nageleefd of indien de veiligheid van anderen dan wel de
algemene veiligheid van personen of goederen zulks eist. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn
indien een behandeling in het kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel niet tijdig is afgerond.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en maatregel
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Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straf en maatregel bepaald op grond van de ernst van
het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het
hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft een leeftijdgenoot van het leven beroofd door hem met een mes in zijn hart te
steken. Door zijn handelen heeft de verdachte een onherstelbaar misdrijf gepleegd door aan een
mens het meest elementaire recht, namelijk het recht op leven, te ontnemen. De verdachte heeft
daarmee niet alleen het leven van de slechts 16-jarige [slachtoffer 1] vroegtijdig beëindigd, maar ook
een groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de familieleden en andere naasten van [slachtoffer
1] waaraan door enkelen van hen ter terechtzitting uiting is gegeven. Nooit zullen zij meemaken hoe
hij zich zal ontwikkelen. Dat is hun ontnomen. De enorme impact die deze daad op het leven van de
nabestaanden heeft gehad, zal naar alle waarschijnlijkheid blijvend zijn. Daarnaast heeft de
verdachte met zijn handelen de rechtsorde ernstig geschokt, nu het misdrijf op de openbare weg is
gepleegd en mensen hiervan getuige zijn geweest.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof in het bijzonder gelet op:

- een de verdachte betreffende uittreksel uit de Justitie Documentatie van 2 april 2019, waaruit blijkt
dat de verdachte niet eerder ter zake van enig strafbaar feit is veroordeeld of als verdachte is
geregistreerd;

- het psychiatrisch Pro Justitia rapport van 14 oktober 2017, van kinder- en jeugdpsychiater dr. N.
Duits;

- het psychologisch Pro Justitia rapport van 25 oktober 2017, van GZ-psycholoog drs. T. Smits;

- het klinisch multidisciplinair onderzoeksrapport Pro Justitia (hierna: het ForCA-rapport) van 25 mei
2018, van kinder- en jeugdpsychiater drs. D. Matser en GZ-psycholoog drs. M. Hulshof;

- het briefrapport van kinder- en jeugdpsychiater dr. N. Duits van 11 juni 2018.

Het hof kan zich verenigen met de conclusies van de rapporten van 14 oktober 2017, 25 oktober 2017
en 25 mei 2018 in die zin dat bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van zijn
geestvermogens in de zin van een (norm-overschrijdende) gedragsstoornis, dat deze aanwezig was
ten tijde van het ten laste gelegde, dat deze de gedragskeuzes of gedragingen van de verdachte ten
tijde van het ten laste gelegde beïnvloedde en dat het bewezenverklaarde aan de verdachte in
verminderde mate dient te worden toegerekend. Ten aanzien van de rapporten die ouder zijn dan één
jaar merkt het hof op dat de advocaat-generaal en de verdediging akkoord zijn gegaan met het
gebruik ervan, en dat de rapporteurs op zitting in hoger beroep zijn gehoord en daarbij hun
bevindingen en conclusies hebben gehandhaafd.

In aanvulling op de hierboven genoemde stukken, die reeds in eerste aanleg in het dossier waren
opgenomen, heeft het hof kennisgenomen van de aanvullende rapportages van de Raad voor de
Kinderbescherming (de Raad) en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) van respectievelijk 29
maart 2019 en 8 april 2019. Voorts heeft het hof kennisgenomen van de YouTurn rapportages van 2
augustus 2018, 23 oktober 2018 en 24 februari 2019, alsmede van de SAVRY rapportage inhoudende
de risicotaxatie van 28 februari 2019.

De Raad heeft in zijn rapport onder meer tot oplegging van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel
geadviseerd, gelet op de lange tijd die nodig is om de behandeldoelen van de verdachte te behalen,
waarbij het van groot belang is dat hij de behandeling aangaat en de gelegenheid krijgt om zich los te
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maken van zijn ouders en te werken aan een eigen identiteitsontwikkeling. Naar het oordeel van de
Raad is dit onvoldoende te realiseren middels een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Daarnaast acht de
Raad uitvoerig nader onderzoek betreffende de delictanalyse en het delictscenario wenselijk om meer
inzicht te krijgen in de beperkingen die bij de verdachte een rol hebben gespeeld en de vraag welke
keuzemomenten hij heeft gehad en welke vaardigheden versterkt moeten worden om in het vervolg
op die keuzemomenten andere keuzes te maken en daarmee herhaling te voorkomen. Zolang hieraan
nog niet is gewerkt – zoals bij een voorwaardelijke PIJ-maatregel in eerste instantie het geval zal zijn
– blijft een te groot risico bestaan dat de verdachte opnieuw in de fout zal gaan. In de visie van de
Raad is het van belang dat er voldoende aandacht is voor de oefenmogelijkheden, omdat de
verdachte dat nodig heeft voor het ontwikkelen van een stabiel zelfbeeld en om te kunnen oefenen
met zelfcontrole en in het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden. Daarnaast is een intensieve
medewerking van de ouders – in de zin dat zij de verdachte de ruimte geven zich te ontwikkelen
richting zelfstandigheid – nodig om de behandeling van de verdachte te laten slagen. Binnen een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel is er een duidelijk kader waarbinnen gewerkt kan worden aan de
behandeling en is het duidelijk wat de na te streven doelen zijn. Daarnaast is verlenging mogelijk
indien de behandeling daarom vraagt. Mocht een voorwaardelijke PIJ-maatregel worden opgelegd,
dan moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de berekenende houding van de
verdachte ervoor kan zorgen dat hij zich niet volledig aan de behandeling committeert, omdat hij weet
dat er een einddatum is aan de behandeling.

In het rapport van JBRA wordt, gezien het traject dat de verdachte binnen Jeugdreclassering heeft
doorlopen en de ontwikkeling die hij hierin heeft doorgemaakt, een voorwaardelijk PIJ-kader met
daarin opgenomen het volgen van een behandeling bij de kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie de
Catamaran geadviseerd. JBRA ziet bij de verdachte de meeste kansen om tot ontwikkeling te komen
binnen dit kader omdat er meer flexibel omgegaan kan worden met in te zetten hulpverlening en
oefenmogelijkheden. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden tot passende scholing en lijkt het risico op
verdere isolatie binnen deze doelgroep minder groot. JBRA stelt dat er geen contra-indicaties zijn om
de verdachte te begeleiden binnen een voorwaardelijke PIJ-maatregel. De verdachte heeft in de
afgelopen twee jaar laten zien zich aan de regels te kunnen houden en behandeling aan te kunnen
gaan. Binnen een voorwaardelijke PIJ-maatregel kan door JBRA een duidelijk kader neergezet worden.
De verdachte is gemotiveerd voor behandeling in de Catamaran en de verwachting is dat hij het kader
vanuit JBRA zal accepteren. JBRA deelt de mening van alle betrokkenen dat er tijd nodig zal zijn voor
de verdachte om een vertrouwensrelatie op te bouwen en de behandeling aan te gaan en te starten
met de delictanalyse. Als risico wordt benoemd dat de verdachte bij nog langer durend verblijf binnen
de JJI zijn emoties en binnenwereld nog meer zal afschermen om te kunnen omgaan met de
antisociale leeftijdgenoten met wie hij op de groep verblijft. Met het oog op het belang van het
ontwikkelen van een eigen identiteit waarbij zijn emoties meer versmolten dienen te raken met zijn
identiteit, lijkt het van belang hem in een minder harde setting dan de JJI te plaatsen waarbij er meer
ruimte is voor het uiten van zijn emoties. De Catamaran lijkt hiervoor de aangewezen plek, ook omdat
de verdachte hier eerder een positieve ervaring heeft gehad. JBRA verwacht dat dit een gunstig effect
zal hebben op de ontwikkeling van de verdachte en daarmee het risico op herhaling voor de
samenleving verlagen.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van een brief van [inrichting] van 8 april 2019 waarin op basis
van de observaties van de laatste maanden wordt geadviseerd de behandeling voort te zetten in een
andere instelling dan wel in een andere behandelvorm.

Ter terechtzitting van 16 april 2019 heeft zittingsvertegenwoordiger C. van de Laar namens de Raad
kenbaar gemaakt dat zij de brief van [inrichting] van 8 april 2019, die bij de Raad ten tijde van het
opstellen van het rapport niet bekend was, heeft voorgelegd aan het multidisciplinaire team binnen de
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Raad en dat op basis daarvan is geconcludeerd dat het eerder gegeven advies wordt gehandhaafd,
met name omdat de eerder geuite twijfels over de duur van de behandeling blijven bestaan.

Reclasseringswerker I. Simons heeft ter terechtzitting van 15 april 2019 namens JBRA kenbaar
gemaakt dat het eerder gegeven advies wordt gehandhaafd. In aanvulling op het rapport heeft zij
verklaard dat de Catamaran inmiddels een positieve behandelindicatie heeft gegeven en dat de
verdachte daar naar verwachting vanaf mei 2019 terecht kan.

Tot slot heeft het hof kennisgenomen van hetgeen de deskundigen drs. M. Hulshof (GZ-psycholoog),
drs. D. Matser (kinder- en jeugdpsychiater), dr. N. Duits (kinder- en jeugdpsychiater) en drs. T. Smits
(GZ-psycholoog) ter terechtzitting van 15 april 2019 naar voren hebben gebracht. Zij hebben hun
rapporten nader toegelicht en hun daarin gegeven conclusies en adviezen gehandhaafd.

Hulshof en Matser hebben ter terechtzitting in hoger beroep toegelicht dat het behandelklimaat in de
Catamaran meer geschikt is voor de verdachte dan in de JJI en de duur van de behandeling ingeschat
op zo’n anderhalf à twee jaar.

Duits heeft ter terechtzitting in hoger beroep benadrukt dat een delictanalyse en delictscenario
onontbeerlijk zijn en dat met de behandeling pas kan worden begonnen als die noodzakelijke eerste
stappen zijn gezet. De kern is dat de verdachte erg boos kan worden door krenking. Naar verwachting
zal het langer duren dan twee jaar voordat met de behandeling kan worden begonnen, gelet op de
weinig meewerkende houding van de verdachte en zijn weigering om openheid van zaken te geven
ten aanzien van de specifieke details omtrent hetgeen hem is ten laste gelegd. De deskundige
adviseert een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen.

Smits heeft ter terechtzitting in hoger beroep toegelicht dat de opgekropte woede en krenkbaarheid
nog steeds een groot probleem vormen en zij schat het risico op recidive in als hoog. Hoewel de
Catamaran het beste toegerust lijkt te zijn om de benodigde behandeling te bieden, verwacht de
deskundige dat de behandeling niet binnen twee jaar zal zijn afgerond. Zij acht het een reëel risico
dat men na twee jaar nog steeds niet afdoende aan het bespreken en oplossen van de opgekropte
woede is toegekomen en dat het recidivegevaar nog niet voldoende is afgenomen. Om die reden acht
zij het onverantwoord dat risico te nemen, zodat het advies om een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel
op te leggen wordt gehandhaafd.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het hof stelt allereerst vast dat het gepleegde feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. Verder is het hof op grond van de
rapportages van de psychologen, psychiaters en de Raad van oordeel dat bij de verdachte ten tijde
van het begaan van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens bestond, dat de
verdachte behandeling behoeft en dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van
personen het opleggen van een PIJ-maatregel eisen. Bovendien is deze maatregel in het belang van
een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.
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Het hof is derhalve van oordeel dat een PIJ-maatregel moet worden opgelegd.

Gelet op de aard en ernst van de problematiek van de verdachte, het recidiverisico en de
onduidelijkheid over de duur van de benodigde behandeling, waarbij de duur van de klinische fase
door de opstellers van het ForCA-rapport, Matser en Hulshof, reeds op anderhalf tot twee jaar wordt
geschat, terwijl Duits en Smits een nog langere klinische behandelduur verwachten, is het hof met
deskundigen Duits en Smits van oordeel dat een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel het meest passend
en noodzakelijk is en dat de PIJ-maatregel in die vorm aan de verdachte dient te worden opgelegd.
Hetgeen de raadsman heeft aangevoerd ter onderbouwing van zijn standpunt dat de PIJ-maatregel in
een voorwaardelijke vorm moet worden opgelegd, is naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot
een ander oordeel te komen. Daarbij speelt mee dat het hof het niet ondenkbeeldig acht dat de duur
van de behandeling, gelet op de adviezen en de inschatting van de forensisch deskundigen langer
dan twee jaar in beslag zal nemen, en dat het risico van schijnaanpassing door de verdachte als reëel
wordt ingeschat wanneer de maatregel in voorwaardelijke vorm zou worden opgelegd. Met name het
door deskundige Smits genoemde risico dat de ingehouden en opgekropte woede op die manier
onbehandeld blijft en zich opnieuw kan manifesteren, heeft bij dit oordeel een rol gespeeld.

Het hof overweegt verder dat de PIJ-maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer
personen. Dit betekent dat verlenging van deze maatregel mogelijk is voor zover de maatregel
daardoor de duur van zeven jaren niet te boven gaat.

Het hof is van oordeel dat naast de oplegging van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel ook een
jeugddetentie dient te worden opgelegd. Ondanks dat de verdachte wordt vrijgesproken van moord is
het hof van oordeel dat, gelet op de ernst van de bewezenverklaarde doodslag, de voor de verdachte
maximaal toegestane jeugddetentie passend en geboden is.

Beslag

Het bewezenverklaarde is begaan met behulp van de hierna te noemen in beslag genomen en nog
niet teruggegeven voorwerpen, te weten twee vlindermessen. Zij zullen aan het verkeer worden
onttrokken aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de
wet.

Het hof zal de teruggave aan de verdachte gelasten van het onder hem in beslag genomen Gsm-
toestel van het merk Samsung S6 Edge.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 45.849,52 bestaande uit € 849,52 aan materiële schade en €
45.000 aan immateriële schade. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een
bedrag van € 694,18 ter zake van materiële schade. Voor het overige is de benadeelde partij niet-
ontvankelijk verklaard in de vordering.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]
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De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de
oorspronkelijke vordering, bestaande uit € 842,06 aan materiële schade en € 45.000,00 aan
immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De post materiële schade is opgebouwd als volgt:

a) kosten urn € 120,00

b) kosten overlijdensadvertentie € 238,13

c) reiskosten strafzaak in eerste aanleg € 336,05

d) reiskosten strafzaak in hoger beroep € 147,88

De post immateriële schade valt uiteen in € 25.000,00 aan shockschade en € 20.000,00 aan
affectieschade.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat van de benadeelde partij zich ten aanzien van de
post affectieschade gerefereerd aan het oordeel van het hof.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de in hoger beroep gevraagde vergoeding ter zake van de
materiële schade wordt toegewezen. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de advocaat-
generaal gevorderd dat de vordering voor wat betreft de shockschade wordt toegewezen en dat de
benadeelde partij in de vordering voor wat betreft de affectieschade niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Tot slot heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd.

De raadsman heeft zich ten aanzien van de materiële schade gerefereerd aan het oordeel van het hof.
Ten aanzien van de shockschade heeft de raadsman betoogd dat niet voldaan is aan het
confrontatiecriterium zodat de vordering tot shockschade dient te worden afgewezen dan wel niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard. Subsidiair heeft de raadsman verzocht het gevorderde bedrag
te matigen.

Het hof overweegt als volgt.

Materiële schade

ad a) en b)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij
[benadeelde 1] als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

ad c) en d)

De gevorderde reiskosten zijn geen rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 51f lid 1 Sr, zodat de
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benadeelde partij op dit onderdeel niet-ontvankelijk is in de vordering. Het hof zal de verdachte wel
verwijzen in deze kosten op de voet van artikel 592a Sv.

Shockschade

Nu niet is vastgesteld of er sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, zal de benadeelde
partij [benadeelde 1] niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering tot vergoeding van de
shockschade.

Affectieschade

Het hof is van oordeel dat de vordering voor zover deze strekt tot vergoeding van affectieschade niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard, nu vergoeding van affectieschade alleen mogelijk is als de
schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden ná de inwerkingtreding van de wet
Affectieschade (1 januari 2019).

Schadevergoedingsmaatregel

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van
artikel 36f Sr opleggen op de hierna te noemen wijze en bepalen dat de in dat verband de door de
verdachte te betalen som wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 48.380,93 ter zake van materiële en immateriële schade. De
vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 4.580,93 ter zake van
materiële schade.

De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de
oorspronkelijke vordering, te vermeerderen met de wettelijke rente, maar aangepast voor wat betreft
de reiskosten hoger beroep, bestaande uit € 4.632,53 aan materiële schade en € 45.000,00 aan
immateriële schade.

De post materiële schade is opgebouwd als volgt:

a) kosten bloemen uitvaart € 153,70

b) begrafeniskosten € 2.329,10

c) kosten kapper en haarstukken € 286,50

d) reiskosten eerste aanleg € 298,43

e) kosten kleding uitvaart € 279,85

f) kosten rouwverwerking boek € 14,00

g) kosten herdenkingsdiner € 1.219,35

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

322



h) reiskosten hoger beroep € 51,60

De post immateriële schade valt uiteen in € 25.000,00 aan shockschade en € 20.000,00 aan
affectieschade.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat van de benadeelde partij zich ten aanzien van de
post affectieschade gerefereerd aan het oordeel van het hof.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de in hoger beroep gevraagde vergoeding ter zake van de
materiële schade wordt toegewezen. Ten aanzien van de immateriële schade heeft de advocaat-
generaal gevorderd dat de vordering voor wat betreft de shockschade wordt toegewezen en dat de
benadeelde partij in de vordering voor wat betreft de affectieschade niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Tot slot heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd.

De raadsman heeft zich ten aanzien van de materiële schade gerefereerd aan het oordeel van het hof.
Ten aanzien van de shockschade heeft de raadsman betoogd dat niet voldaan is aan het
confrontatiecriterium zodat de vordering tot shockschade dient te worden afgewezen dan wel niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard. Subsidiair heeft de raadsman verzocht het gevorderde bedrag
te matigen.

Het hof overweegt als volgt.

Materiële schade

ad a), b), c), e), f) en g)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij
[benadeelde 2] als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade
gehouden zodat de vordering zal worden toegewezen.

ad d) en h)

De gevorderde reiskosten zijn geen rechtstreekse schade als bedoeld in artikel 51f lid 1 Sr, zodat de
benadeelde partij op dit onderdeel niet-ontvankelijk is in de vordering. Het hof zal de verdachte wel
verwijzen in deze kosten op de voet van artikel 592a Sv.

Shockschade

Verder is komen vast te staan dat de benadeelde partij, zoals zij heeft gesteld en onderbouwd, als
gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks immateriële schade in de
vorm van shockschade heeft geleden. Het hof zal de omvang van de shockschade op de voet van het
bepaalde in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek naar billijkheid schatten op € 15.000,00, waarbij
in het bijzonder is gelet op de omstandigheden dat de benadeelde partij werd geconfronteerd met de
ernstige gevolgen van het misdrijf en met de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde
heeft plaatsgevonden aangezien zij kort nadat [slachtoffer 1] is neergestoken, op de plaats delict is
aangekomen en heeft gezien hoe hulpverleners bezig waren met het behandelen van haar zoon. Zij
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heeft moeten aanschouwen hoe hulpverleners trachtten het leven van haar kind te redden. Het hof
acht het aannemelijk dat dit bij haar een hevige schok teweeg heeft gebracht, mede getuige het feit
dat zij met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd, waarvoor zij zich onder
psychologische behandeling heeft moeten stellen.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting
van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in de vordering niet
worden ontvangen en kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Affectieschade

Het hof is van oordeel dat de vordering voor zover die strekt tot vergoeding van affectieschade niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard, nu vergoeding van affectieschade alleen mogelijk is als de
schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden ná de inwerkingtreding van de wet
Affectieschade (1 januari 2019).

Schadevergoedingsmaatregel

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van
artikel 36f Sr opleggen op de hierna te noemen wijze en bepalen dat de in dat verband de door de
verdachte te betalen som wordt vermeerderd met de wettelijke rente.

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 42.500,00 ter zake van immateriële schade. Het gevorderde
bedrag valt uiteen in € 25.000,00 aan shockschade en € 17.500,00 aan affectieschade. De vordering is
bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 15.000,00 ter zake van
shockschade.

De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van de
oorspronkelijke vordering.

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de advocaat van de benadeelde partij zich ten aanzien van de
post affectieschade gerefereerd aan het oordeel van het hof.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de in hoger beroep gevraagde vergoeding ter zake van de
shockschade wordt toegewezen tot een bedrag van € 25.000,00. Ten aanzien van de affectieschade
heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard. Tot slot heeft de advocaat-generaal gevorderd dat de schadevergoedingsmaatregel wordt
opgelegd.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]
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De raadsman heeft primair betwist dat de benadeelde partij in een nauwe affectieve relatie stond met
het slachtoffer, zodat de vordering tot shockschade dient te worden afgewezen dan wel niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard. Subsidiair heeft de raadsman verzocht het gevorderde bedrag
te matigen.

Het hof overweegt als volgt.

Shockschade

De benadeelde partij [benadeelde 3] heeft psychische schade geleden omdat hij getuige is geweest
van de steekpartij waarbij zijn stiefbroer [slachtoffer 1] om het leven is gekomen. Daarna heeft hij
[slachtoffer 1] op de grond zien liggen en gezien hoe hulpverleners trachtten het leven van
[slachtoffer 1] te redden. Hij is gediagnosticeerd met een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, te
weten een posttraumatische stressstoornis, waarvoor hij onder meer traumabehandeling ontvangt.
Het hof acht het voldoende aannemelijk geworden dat de confrontatie van de stiefbroer met de
stervende [slachtoffer 1] hem hevig heeft geschokt en shockschade heeft veroorzaakt. Het bij de
stiefbroer geconstateerde psychiatrische ziektebeeld moet geacht worden daardoor veroorzaakt te
zijn. Er is dus sprake van door de verdachte te vergoeden schade, nu de verdachte veroordeeld wordt
voor de doodslag op [slachtoffer 1] en hij daarmee aansprakelijk is voor de door die doodslag
veroorzaakte schade.

Het hof zal de omvang van deze shockschade, alle omstandigheden in aanmerking genomen, naar
billijkheid begroten op € 15.000,00. Vorderingen als de onderhavige komen niet vaak voor; de
jurisprudentie biedt in die zin maar beperkt houvast. Het hof heeft bij de begroting meegewogen dat
het hier een opzettelijke daad van de verdachte betreft en dat de confrontatie voor de minderjarige
stiefbroer zeer schokkend is geweest. Voorts is meegewogen dat in Nederland hij het toekennen van
vergoedingen voor immateriële schade in het algemeen terughoudendheid wordt betracht.

Voor het overige is het hof van oordeel dat behandeling van de vordering een onevenredige belasting
van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in de vordering niet
worden ontvangen en kan de vordering slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Affectieschade

Het hof is van oordeel dat de vordering voor zover deze strekt tot vergoeding van affectieschade niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard, nu vergoeding van affectieschade alleen mogelijk is als de
schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden ná de inwerkingtreding van de wet
Affectieschade (1 januari 2019).

Schadevergoedingsmaatregel

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van
artikel 36f Sr opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften
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De op te leggen straf en maatregel is gegrond op de artikelen 36b, 36c, 36f, 77a, 77g, 77i, 77s en 287
van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezenverklaarde.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft
begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart
de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde jeugddetentie in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Legt aan de verdachte op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven
voorwerpen, te weten

- 1.00 STK Vlindermes Kl: zilver (750199);

- 1.00 STK Vlindermes Kl: zwart (750180).

BESLISSING
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Gelast de teruggave aan de verdachte van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp,
te weten:

- 1.00 STK Gsm-toestel SAMSUNG S6 Edge (394116).

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 1] ter zake van
het primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 358,13 (driehonderdachtenvijftig euro en
dertien cent) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna
te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de
benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op € 483,93
(vierhonderd drieëntachtig euro en drieënnegentig cent).

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd
[benadeelde 1] , ter zake van het primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van € 358,13
(driehonderdachtenvijftig euro en dertien cent) als vergoeding voor materiële schade,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag
der voldoening.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op 29 april 2017.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 2] ter zake van
het primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 19.282,50 (negentienduizend
tweehonderdtweeëntachtig euro en vijftig cent) bestaande uit € 4.282,50 (vierduizend
tweehonderdtweeëntachtig euro en vijftig cent) materiële schade en € 15.000,00
(vijftienduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna
te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de
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benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op € 350,03
(driehonderdvijftig euro en drie cent).

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd
[benadeelde 2] , ter zake van het primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van €
19.282,50 (negentienduizend tweehonderdtweeëntachtig euro en vijftig cent) bestaande uit €
4.282,50 (vierduizend tweehonderdtweeëntachtig euro en vijftig cent) materiële schade en €
15.000,00 (vijftienduizend euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf
de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële en de immateriële schade op 29
april 2017.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 3] ter zake van
het primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 15.000,00 (vijftienduizend euro) ter zake
van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen
aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de
benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer,
genaamd [benadeelde 3] , ter zake van het primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van
€ 15.000,00 (vijftienduizend euro) als vergoeding voor immateriële schade, vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de immateriële schade op 29 april 2017.
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1 Nu [medeverdachte] in eerste aanleg is vrijgesproken van moord en het Openbaar Ministerie geen
appel heeft ingesteld, zal het hof de rol van [medeverdachte] verder niet bespreken.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin
zitting hadden mr. M. Iedema, mr. A.M. Kengen en mr. A.E. Kleene-Krom, in tegenwoordigheid van mr.
K. Sarghandoy, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 20
mei 2019.

[etc.]
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 11-07-2019

Datum publicatie 23-07-2019

Zaaknummer 13/680129-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
minderjarige veroordeeld tot jd van 24 maanden jeugddetentie waarvan 3
voorwaardelijk onder meer wegens een gewelddadige gewapende overval op café
Boulevard waarbij een aanwezige zwaar, blijvend, lichamelijk letsel heeft
opgelopen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Parketnummers: 13/680129-18 (zaak A), 13/110932-18 (zaak B), 13/148753-18 (zaak C) en
13/177603-18 (zaak D) (promis)

Datum uitspraak: 11 juli 2019

op tegenspraak

VONNIS

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 2001,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [adres 1] te
[woonplaats] , thans gedetineerd in [jeuginrichting] te [plaats] .

ECLI:NL:RBAMS:2019:5044

RECHTBANK AMSTERDAM
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Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 22 november 2018, 19 februari 2019, 11 april 2019 en 27 juni 2019.

De rechtbank heeft de zaken, die bij afzonderlijke dagvaardingen onder de bovenvermelde
parketnummers zijn aangebracht, ter terechtzitting van 11 april 2019 gevoegd. Hierna te noemen de
zaak A, zaak B, zaak C en zaak D.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. B.Y. de Boer en van
wat op de terechtzittingen van 22 november 2018, 19 februari 2019, 11 april 2019 en 27 juni 2019
door en namens verdachte, de moeder van verdachte, de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de
Raad) en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (verder: JBRA) naar voren is gebracht. Daarnaast heeft
de rechtbank kennisgenomen van wat door en namens de benadeelde partij, de heer [naam
aangever/benadeelde partij 1] en zijn advocaat naar voren is gebracht.

De rechtbank heeft voorts kennis genomen van hetgeen ter terechtzitting van 27 juni 2019 door de
deskundigen de heer B.G. Gunnewijk, kinder- en jeugdpsychiater, mevrouw M. Hulshof, GZ psycholoog
en mevrouw [naam gedragsdeskundige] , gedragsdeskundige van JJI [naam JJI 1] , naar voren is
gebracht.

De rechtbank heeft naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 april 2019 een
interlocutoir vonnis gewezen, waarvan de inhoud in dit vonnis is verwerkt.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat

Zaak A

1.

hij op of omstreeks 5 augustus 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn
mededader(s) voorgenomen misdrijf om opzettelijk [naam aangever/benadeelde partij 1] van het
leven te beroven, met dat opzet eenmaal of meermalen (met kracht) met een hard en/of zwaar
voorwerp, op het hoofd en/of het gezicht en/of op het/de (o)og(en), in elk geval op het lichaam van
voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 1] heeft geslagen, welke vooromschreven poging tot
doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten een diefstal

1 Onderzoek ter terechtzitting

2 Tenlastelegging
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met geweldpleging in vereniging, en welke poging tot doodslag werd gepleegd met het oogmerk om
de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of

om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of
het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

2.

hij op of omstreeks 5 augustus 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 600 euro, in elk geval enig goed en/of
geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [naam café] en/of [naam benadeelde partij 2] , in
elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd
voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met

geweld tegen [naam aangever/benadeelde partij 3] en/of [naam aangever/benadeelde partij 1] ,
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij
betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de
vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke
bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij, verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s)

- ( op korte afstand) een mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, bij de hals en/of de nek,
in elk geval bij het lichaam van voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3] heeft/hebben
gehouden en/of voornoemd voorwerp op voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3]
heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of aan voornoemde [naam aangever/benadeelde
partij 3] heeft/hebben getoond en/of voorgehouden en/of (daarbij) (eenmaal of meermalen) tegen
voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3] heeft/hebben gezegd: "geld nu, geld, geld, nu,
geld", in elk geval woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of

- ( op korte afstand) met een mes, in elk geval een scherp en/of puntig voorwerp, op voornoemde
[naam aangever/benadeelde partij 1] is/zijn afgekomen en/of (vervolgens) voornoemde [naam
aangever/benadeelde partij 1] meermalen (met kracht) met een hard en/of zwaar voorwerp tegen zijn
hoofd en/of gezicht en/of o(o)g(en) en/of arm, in elk geval tegen zijn lichaam heeft/hebben geslagen
en/of (daarbij) heeft/hebben gezegd: "ik wil geld", in elk geval woorden van gelijke dreigende aard
en/of strekking (ten gevolge waarvan voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 1] zwaar
lichamelijk letsel heeft bekomen/opgelopen, te weten een ruptuur van het linker oog en/of een
schedelbasisfractuur en/of meerdere aangezichts- en oogfracturen van het rechteroog en/of meerdere
huidwonden rondom oog en rechteroor en/of in- en uitwendig bloedverlies);

3.

hij op of omstreeks 12 augustus 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, op of aan de
Keizersbrug, in elk geval op of aan een openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een
tas en/of een laptop (merk Apple) en/of een (regen)jas, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten
dele toebehorende aan [naam aangeefster/benadeelde partij 4] , in elk geval aan een ander of
anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld
en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [naam aangeefster/benadeelde partij 4]
, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij
betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de
vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te

verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij,

verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) (met kracht) die tas (inhoudende die laptop en/of
regenjas) uit de hand(en) van voornoemde [naam aangeefster/benadeelde partij 4] heeft/hebben
getrokken en/of gerukt;

332



Zaak B

hij op of omstreeks 6 juni 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland een of meerdere goed(eren)
te weten:

- een bril (merk: Tom Ford model: Ondria TF519 28Z)

- een bril (merk: Tom Ford model:217 kleur: zwart)

- een bril (merk: Tom Ford model:2-1/12 kleur: grijs)

- een bril (merk: Tom Ford model:02097/AL kleur: blauw)

- een bril (merk: Tom Ford model:135 kleur: bruin)

heeft verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, tenzij hij ten tijde van de verwerving of het
voorhanden krijgen van deze goederen wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het
een door misdrijf verkregen goed betrof;

Zaak C

1.

hij op of omstreeks 23 juli 2018 te Purmerend, een goed te weten een scooter (Piaggio) heeft
verworven, voorhanden gehad, en/of overgedragen, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het
voorhanden krijgen van dit goed wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof;

2.

hij op of omstreeks 23 juli 2018 te Purmerend, zich met geweld en/of bedreiging met geweld, heeft
verzet tegen een ambtenaar, [naam verbalisant/agent] , hoofdagent van politie Eenheid Noord-
Holland, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn/haar bediening, te weten de aanhouding
van verdachte terzake de verdenking van een strafbaar feit, door zich (met kracht) te pogen los te
rukken en/of trekken van die [naam verbalisant/agent] , en/of zich in een andere richting trachten te
bewegen dan de richting waarin die [naam verbalisant/agent] hem trachtte te brengen, en/of die
[naam verbalisant/agent] in zijn hand te bijten terwijl dit misdrijf en/of de daarmede gepaard gaande
feitelijkheden enig lichamelijk letsel, te weten een of meer bijtwonden bij die [naam verbalisant/agent]
ten gevolge heeft gehad;

Zaak D

hij op of omstreeks 7 augustus 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een snorfiets (merk: Piaggio type:C38 kleur:
zwart kenteken: [kenteken 1] ), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan
verdachte en/of zijn mededader(s) toebehoorde, te weten aan [naam benadeelde partij 5] , heeft
weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen;

333



5.1.

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 7 augustus 2018 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een goed, te weten een snorfiets (merk: Piaggio
type: C38 kleur: zwart kenteken: [kenteken 1] ) heeft verworven, voorhanden gehad en/of
overgedragen, terwijl hij en zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen
van dit goed wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het een

door misdrijf verkregen goed betrof.

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten
en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

De rechtbank is met de officier van justitie en de raadsvrouw van oordeel dat het onder zaak D primair
en subsidiair ten laste gelegde feit niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte zal
van dit feit worden vrijgesproken.

Zaak A feit 1 en feit 2

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft bewezenverklaring gevorderd van de poging tot doodslag in
vereniging en de diefstal met geweld in vereniging op grond van – samengevat – (i) de aangiftes,
(ii) de melding die de ochtend na de overval is gedaan door de bewoonster van de [adres 2] , als
gevolg waarvan een op de Keizersgracht gestolen scooter en de volgende spullen zijn gevonden:
een tas van de Big Bazar met een hamer en kleding waar het bloed van het slachtoffer [naam
aangever/benadeelde partij 1] op is aangetroffen en een bivakmuts met daarop een DNA-
mengspoor waaruit blijkt dat de verdachte de drager is geweest van die bivakmuts, (iii) het
onderzoek naar de herkomst van de aangetroffen hamer en de beelden die op 4 augustus 2018
zijn gemaakt van de aankoop van die hamer door medeverdachten [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 2] , (iv) de taps die zijn geplaatst op de telefoons van verdachte en
medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] , (v) de sms-berichten tussen
verdachte en medeverdachte [medeverdachte 1] die op de telefoon van verdachte zijn
aangetroffen, (vi) het onderzoek waaruit volgt dat de telefoon van verdachte op de relevante
tijdstippen is gebruikt op of in de buurt van de Keizersgracht, [naam café] en de Marinierskade en

3 Voorvragen

4 Vrijspraak

5 Waardering van het bewijs
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5.2.

5.3.

(vii) de screenshots (openingstijden [naam café] en bericht AT5 over de overval) die op de telefoon
van medeverdachte [medeverdachte 3] zijn gevonden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw stelt zich primair op het standpunt dat verdachte dient te worden vrijgesproken
van beide feiten, omdat niet kan worden bewezen dat verdachte de persoon is die samen met een
ander ten tijde van de overval in [naam café] aanwezig is geweest en dus de overval heeft
gepleegd. De signalementomschrijvingen in de getuigenverklaringen en aangiftes zijn
onvoldoende onderscheidend om specifiek verdachte te kunnen aanwijzen als dader. Daarnaast is
de hamer die is gebruikt bij de overval niet door verdachte gekocht en is het DNA van verdachte
niet op de hamer aangetroffen. Uit het DNA dat is gevonden op de bivakmuts kan evenmin worden
afgeleid dat verdachte één van de twee daders is geweest. Het staat namelijk niet vast dat de
daders een bivakmuts droegen en niet valt uit te sluiten dat de onbekende persoon (waarvan het
tweede DNA-profiel eveneens op de bivakmuts is aangetroffen) de drager was van de bivakmuts
ten tijde van de overval. Het was wellicht anders geweest als de bivakmuts in [naam café] was
gevonden of als vast had gestaan dat de daders een bivakmuts hadden gedragen. Voorts zijn de
beelden van de scooter met de vermoedelijke daders daarop te onduidelijk om tot een herkenning
van verdachte te leiden en kan uit de telefoongegevens niet opgemaakt worden dat verdachte in
[naam café] is geweest, omdat niet vaststaat op welk tijdstip de scooter exact is gestolen. Het
tijdsverloop van het aanstralen van de zendmast levert dan ook geen sluitende bewijsconstructie
op voor de diefstal van de scooter. Ook is het niet vreemd dat verdachte op een zondagavond in
het centrum van Amsterdam aanwezig is geweest en woont zijn moeder in de buurt van [naam
café] . Daarbij komt dat de telefoon van [medeverdachte 2] ook is aangestraald op de zendmasten
van de Keizersgracht en de Cruquiusweg, maar daar wordt aan voorbij gegaan. Verder kan uit het
tapgesprek tussen verdachte en [medeverdachte 3] niet afgeleid worden dat met “we” wordt
bedoeld dat zij de overval hebben gepleegd en uit een ander tapgesprek volgt dat meerdere
mensen het over de overval hadden. Over het sms-verkeer tussen [medeverdachte 1] en
verdachte kan niet met 100% zekerheid worden gesteld dat het over de overval op [naam café]
ging. Tot slot, het tapgesprek waarin medeverdachte [medeverdachte 3] spreekt over een
geldbedrag leidt evenmin tot de conclusie dat verdachte de overval heeft gepleegd.

Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat er inderdaad onvoldoende bewijs voorhanden is dat
verdachte in [naam café] aanwezig is geweest, maar wel tot de conclusie komen dat hij een
bepaalde betrokkenheid heeft gehad bij de overval, dan dient verdachte eveneens vrijgesproken
te worden. In dat geval is namelijk geen sprake van medeplegen van de tenlastegelegde feiten.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank gaat op grond van de wettige bewijsmiddelen van de volgende feiten en
omstandigheden uit.1 Ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, wordt telkens slechts gebezigd voor
het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De rechtbank is van oordeel dat beiden feiten wettig en overtuigend kunnen worden bewezen en
overweegt daartoe als volgt.

Uit de aangiftes volgt dat op 5 augustus 2018 rond 01.30 uur ’s nachts twee jongens [naam café]
, gelegen aan de Cruquiusweg in Amsterdam, zijn binnengekomen. Beide jongens hebben een
donkere huidskleur en de jongen die als NN1 wordt omschreven is langer dan NN2. Aangever
[naam aangever/benadeelde partij 1] verklaart nog dat hij denkt dat ze iets zwarts voor hun
gezicht hadden. Ze roepen om geld en NN1 loopt gelijk met een groot mes op aangever [naam
aangever/benadeelde partij 3] af, die achter de bar aan het werk is. NN1 houdt daarbij het mes
dicht in de buurt van de nek van [naam aangever/benadeelde partij 3] . Onder dreiging van het
mes en van geschreeuw maakt [naam aangever/benadeelde partij 3] de kassalade open, waarop
NN1 de kassa begint leeg te graaien. NN2 is bij binnenkomst naar de andere kant van de bar
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gerend. Aangever [naam aangever/benadeelde partij 1] probeert met een barkruk zichzelf en de
anderen te beschermen tegen NN2, maar glijdt uit en valt op de grond. NN2 slaat vervolgens met
een tas met inhoud – [naam aangever/benadeelde partij 1] omschrijft dit als het “leek op stenen”
– tussen de tien en twintig keer tegen zijn hoofd, gezicht en arm. Beide jongens rennen
vervolgens naar buiten, stappen op een scooter en rijden weg met het geld uit de kassa. .234 Later
blijkt dat een bedrag van

€ 604,63 is weggenomen.5 [naam aangever/benadeelde partij 1] heeft door de klappen met het
voorwerp het zicht aan zijn linkeroog blijvend verloren en een schedelfractuur en meerdere
facturen in zijn gezicht opgelopen. [naam aangever/benadeelde partij 1] verklaart later dat hij niet
zeker weet of hij met een (verzwaarde) tas is geslagen, vanwege de ronde vorm van het letsel
aan zijn oog.

In de medische verklaring van de oogarts [naam 1] , verbonden aan de VUMC oogheelkunde, van
8 augustus 2018 wordt het letsel van de heer [naam aangever/benadeelde partij 1] als volgt
beschreven: ruptuur van het linkeroog, de scela (het oogwit) is bijna 270 graden rondom
gescheurd met expulsie van de humane lens en overig intra-oculair weefsel o.a. delen van het
regenboogvlies en vaatvlies

schedelfractuur rechts
meerdere aangezichts- en oogkasfracturen rechts
meerdere huidwonden rondom rechter oog en rechter oor
psychisch ‘letsel’ van trauma

De arts verklaart voorts dat geen genezing van het rechter oog mogelijk is, de visuele functie is
geheel verloren, er is geen sprake van lichtperceptie. Het doel is het oog te behouden, maar
mogelijk is in de toekomst verwijdering van het oog noodzakelijk (o.a. bij infectie en/of pijnlijk blind
oog). 6

De rechtbank is ter terechtzitting gebleken dat het oog niet behouden kon blijven en is verwijderd.

Op de ochtend na de overval heeft de bewoonster van de [adres 2] in Amsterdam (vlakbij [naam
café] ) contact opgenomen met de politie. Zij verklaart bij de politie, die direct ter plaatse is
gekomen, dat zij omstreeks 02.00 uur die nacht van 5 augustus 2018 drie mannenstemmen voor
haar raam hoorde en dat er geld geteld werd. Ook zag zij dat er een scooter voor haar raam was
gezet en dat er bij de scooter een plastic tas met een hamer lag. De politie heeft die ochtend vlak
naast de scooter en de tas met hamer ook wat kleding, handschoenen, een bivakmuts en sleutels
gevonden. De scooter blijkt dan ergens tussen 20.00 uur ’s avonds op 4 augustus en 04.00 uur ’s
nachts op 5 augustus gestolen te zijn ter hoogte van de [adres 3] .7 De sleutels komen uit de
kassalade van [naam café] en op de hamer en de kleding wordt bloed van [naam
aangever/benadeelde partij 1] aangetroffen. 8

Uit het voorgaande leidt de rechtbank af dat de aangetroffen scooter op de Keizersgracht is
gestolen, vervolgens door de twee daders is gebruikt om naar [naam café] te rijden om de overval
te plegen en de twee daders daarna op de scooter zijn weggereden en deze kort daarna samen
met de spullen die zij niet meer nodig hadden, welke spullen in verband konden worden gebracht
met de overval, op de Marinierskade hebben achtergelaten. De rechtbank leidt uit de combinatie
van de aangetroffen spullen (sleutels van [naam café] , hamer met het bloed van het slachtoffer
erop 9, en de bivakmuts daarbij) eveneens af dat de bivakmuts is gebruikt bij de overval, hetgeen
ook aansluit bij de aangifte van [naam aangever/benadeelde partij 1] . Op de bivakmuts is een
DNA hoofd-mengprofiel aangetroffen van twee personen, waarbij dit mengprofiel ten minste één
miljard keer waarschijnlijker is wanneer de hypothese waar is dat de bemonstering relatief veel
DNA van verdachte en een willekeurige andere persoon bevat, dan wanneer de hypothese waar is
dat de bemonstering relatief veel DNA bevat van twee willekeurige onbekende personen.10 De
rechtbank concludeert dat verdachte op enig moment met de bivakmuts in contact is geweest.

Na onderzoek is gebleken dat de desbetreffende hamer op 4 augustus 2018 naar alle
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waarschijnlijkheid door medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (de neef van
verdachte) bij de Big Bazar is gekocht. 111213 Naar aanleiding daarvan zijn taps op de telefoons van
[medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en vervolgens ook verdachte en medeverdachte
[medeverdachte 3] aangesloten. Uit de tapgesprekken van 10 augustus 2018 tussen verdachte
en [medeverdachte 3] volgt dat verdachte met [medeverdachte 3] spreekt over een overval die
verdachte met [medeverdachte 3] heeft gepleegd. [medeverdachte 3] zegt tegen verdachte: “we
staan op opsporing verzocht, je moet gewoon kijken opsporing verzocht (…) dan zie je ons. Gewoon bij
cruquiuskade.” Verdachte zegt hierop: “Is goed ik ga kijken. Dus wat staat er op ops.”
[medeverdachte 3] : (…) Dan zie je ons rijden met kappie eerst en dan gaan we naar binnen. (…) Je
ziet bijna alles man (…)” Verdachte: “zeg ik zweer, ik ga nu kijken man (…) ziet het er leuk uit?”
[medeverdachte 3] : “Ja (…)Maar je zou nooit denken dat wij het zijn”. Daarna zegt [medeverdachte
3] dat hij een grapje maakt en dat er niets te zien is. Verdachte zegt vervolgens: Je maakt me
bijna.. gewoon blij.. soort van blij (…) Ik wil wel op tv gezien worden.” In een gesprek tussen
[medeverdachte 3] en ene [naam 2] (eveneens op 10 augustus 2018) heeft [medeverdachte 3]
het eerst over een mogelijke overval op de winkel waar [naam 2] werkt en zegt dan vervolgens
dat hij samen met [verdachte] (verdachte heet [verdachte] ) iemand gaat “kieren” voor € 50.000,-.
Vervolgens praat [medeverdachte 3] met iemand op de achtergrond en zegt hij daarna tegen
[naam 2] : “Hoor je wat ie zegt? (..) beroven, toch? Dan gaat ie hem slaan met een hamer op zijn
hoofd”. 14

Op de website van AT5 zijn op 5 en 10 augustus 2018 berichten geplaatst over de overval op
[naam café] . In de nacht van 11 op 12 augustus 2018 stuurt [medeverdachte 1] aan verdachte
sms-berichten dat verdachte naar AT5 moet kijken, omdat zijn ‘werk’ er “nog een keer” op staat.
Verdachte antwoordt aan [medeverdachte 1] dat de scooter is gevonden. 15

Uit het onderzoek naar het telefoongebruik van verdachte en zijn drie medeverdachten in de nacht
van 4 op 5 augustus 2018 volgt dat de telefoons van verdachte en die van medeverdachte
[medeverdachte 2] tussen 00.18 uur en 00.33 uur in de buurt van de [adres 4] en omstreeks het
tijdstip van de overval in de buurt van de [adres 5] zijn gebruikt. Ook is de telefoon van verdachte
(en die van medeverdachte [medeverdachte 1] ) gebruikt in de buurt van de Marinierskade op het
tijdstip dat de bewoonster de drie mannenstemmen voor haar raam hoorde en de scooter met,
onder meer, de hamer daar is achtergelaten. Het gebruik van de telefoon van verdachte past dus
precies in het tijdspad waarbinnen en de locaties waar de scooter zou zijn gestolen, de overval is
gepleegd en de scooter weer is achtergelaten. 16

De voornoemde feiten en omstandigheden wijzen naar het oordeel van de rechtbank op
betrokkenheid van verdachte bij de overval en vragen derhalve om een verklaring van de zijde van
verdachte. Verdachte heeft echter geen enkele verklaring willen geven. Niet voor de inhoud van de
tapgesprekken en de sms-berichten, niet voor het telefoongebruik die nacht en ook niet voor het
DNA-spoor dat op de bivakmuts die naast de hamer met daarop het DNA van [naam
aangever/benadeelde partij 1] lag is aangetroffen. Het had op de weg van verdachte gelegen om
uitleg te geven over de inhoud van de tap -en sms gesprekken en om uitleg te geven over de
bivakmuts. Dat heeft hij echter niet gedaan. De rechtbank kan, alles in samenhang beschouwd,
dan ook niet anders dan concluderen dan dat verdachte één van de twee daders van de overval is
geweest. Op basis van de verklaringen van beide aangevers (die beiden hebben verklaard dat
NN2 kleiner was dan NN1), de stukken waaruit volgt dat verdachte een stuk kleiner is dan
medeverdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] en de tapgesprekken concludeert de
rechtbank verder dat verdachte NN2 is geweest en aldus de persoon is die [naam
aangever/benadeelde partij 1] meerdere malen met een hamer op zijn hoofd heeft geslagen.
Daarmee heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag waarbij zwaar
lichamelijk letsel aan aangever is toegebracht.

Zaak A feit 3

Het standpunt van het Openbaar Ministerie
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De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de tenlastegelegde straatroof in
vereniging wettig en overtuigend kan worden bewezen op grond van de aangifte, de
getuigenverklaring, de tapgesprekken en de vondst van de laptop bij de medeverdachte
[medeverdachte 3] .

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de aangifte en de getuigenverklaring volgt dat aangeefster [naam aangeefster/benadeelde
partij 4] op 12 augustus 2018 op de Keizersbrug te Amsterdam door twee daders is beroofd van
haar tas met daarin, onder meer, haar laptop. Aangeefster zat met haar vriendin, getuige
[getuige] , op de brugleuning met haar tas aan haar linkerzijde. Zij zag en voelde dat een man
aan haar tas trok waardoor zij onmiddellijk haar tas vastpakte. Vervolgens voelde aangeefster dat
de man de tas met kracht uit haar handen trok. In de tas zaten een laptop Macbook Pro 13 inch en
een regenjas van het merk Uniqlo. De dader gooide de tas vervolgens naar een tweede dader die
op een andere fiets zat. De tweede dader weet op de fiets en met de tas te ontkomen. De eerste
dader liet zijn fiets achter en wist rennend te ontkomen. 17

De straatroof vond plaats op het moment dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3]
onder de tap stonden. Uit de inhoud van de tapgesprekken van 12 augustus 2018 blijkt dat
verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3] de straatroof hebben gepleegd. Verdachte heeft
kort vooreen gesprek waarin hij zegt dat hij ‘gewoon iemand gaat klappen, en dan die geld
pakken’, en na de straatroof zegt hij tegen iemand ‘Ik heb net een Mac-book genakt toch’,
[medeverdachte 3] vraagt na de straatroof over de telefoon aan een vrouw of ze zijn oplader niet
wil vergeten want ‘we hebben net een mac-Book genakt (..) van iemand op straat’18.

De laptop van aangeefster is tijdens een doorzoeking in het huis van medeverdachte
[medeverdachte 3] aangetroffen. 19

Ter zitting heeft verdachte verklaard dat hij degene is geweest die de tas van aangeefster kreeg
toegeworpen en ermee is weggefietst. 20

De rechtbank acht in het licht van voornoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen
dat verdachte de straatroof te samen en in vereniging heeft gepleegd. Dat hij mogelijk niet
degene is geweest die de tas heeft gepakt doet daaraan niets af nu er immers vooraf een plan is
gemaakt en verdachte een cruciale bijdrage heeft geleverd aan het wegnemen van de laptop door
daarmee weg te fietsen.

Zaak B

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie is van mening dat de tenlastegelegde opzetheling wettig en overtuigend
kan worden bewezen ten aanzien van drie van de vier brillen. Hij baseert zich daarbij op de
aangifte, het proces-verbaal van bevindingen betreffende de pseudokoop van de Tom Ford brillen
en de onder verdachte in beslaggenomen Tom Ford brillen.
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Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft vrijspraak betoogd. Zij heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat op
basis van het dossier niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de brillen die
onder verdachte zijn aangetroffen afkomstig zijn uit de winkel van aangever.

Het oordeel van de rechtbank

Uit de aangifte blijkt dat er op 17 mei 2018 tussen 23.45 uur en 24.00 uur twee brillen en vier
zonnebrillen van het merk Tom Ford zijn weggenomen uit de brillenzaak van aangever [aangever]
te Amsterdam. Op 31 mei 2018 zag aangever dat er op Marktplaats onder een account van een
zogenaamde ‘ [naam 3] ’ een aantal Tom Ford brillen werden aangeboden. Dit account was pas vijf
dagen actief. De aangeboden collectie brillen kwam precies overeen met de brillen die uit de winkel
zijn gestolen.

Aangever herkende daarnaast de bril met het blauwe montuur ook aan het witte prijskaartje waar
een uniek productnummer opstaat dat overeenkomt met een nummer uit de administratie. Hij
herkende de zwarte correctie bril tevens aan de gebruikersschade.

Aangever beschrijft de weggenomen brillen als volgt:

Tom Ford zonnebril type Ondria TF519 28Z
Tom Ford zonnebril, bruin montuur met wat gebruikers sporen
Tom Ford correctie bril, zwart montuur met dummie glas
Tom Ford correctie bril dames, blauw montuur met dat witte kaartje
Tom Ford zonnebril heren, bruin montuur, bruine glazen
Tom Ford zonnebril, goudkleurig met spiegelglazen. Deze is wel weggenomen maar deze is niet
op marktplaats aangeboden. 21

Er is op 6 juni 2018 door een pseudokoper van de politie afgesproken met ‘ [naam 3] ’ op station
Sloterdijk om de blauwkleurige bril te kopen voor een bedrag van 180 euro. De pseudokoper
herkende de bril als de bril die werd aangeboden via Marktplaats en zag dat de bril was voorzien
van een klein wit stickertje op een van de pootjes. De pseudokoper is zogenaamd geld gaan
pinnen en heeft het arrestatieteam met een gedetailleerd signalement van de verdachte en plaats
van de verdachte opdracht tot aanhouding gegeven. ‘ [naam 3] ’ is vervolgens aangehouden en
bleek te zijn: [verdachte] .

Onder verdachte zijn de volgende brillen in beslaggenomen:

blauwe bril met zilveren poten van het merk Tom Ford met een wit label met nummer 02097/AL
bruine zonnebril met gouden details van het merk Tom Ford
een zwarte bril met gouden details van het merk Tom Ford.2223

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de voornoemde bewijsmiddelen en in het licht van alle
omstandigheden kan worden vastgesteld dat verdachte de brillen onder de naam ‘ [naam 3] ’ te
koop heeft aangeboden en met de pseudo-koper een afspraak heeft gemaakt op het station.
Voorts kan worden vastgesteld dat de drie brillen die onder verdachte zijn aangetroffen, gestolen
brillen uit de winkel van aangever betreffen. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen
dat de verzameling aangeboden brillen op marktplaats precies dezelfde collectie Tom Ford brillen
betreft, gelet op de samenstelling en kleur, als de brillen die uit de winkel zijn gestolen. De
aangever herkent daarnaast ook een specifiek productnummer op een van de brillen en herkent
de gebruikersschade van een bril. Daarbij komt dat de brillen vlak na de diefstal zijn aangeboden
op Marktplaats op basis van een nieuw aangemaakt account.

De rechtbank heeft in aanmerking genomen dat verdachte aanvankelijk heeft verteld dat hij de
brillen heeft gevonden maar hier later niets meer over wilde verklaren en zelfs, tegen beter weten
in, heeft ontkend dat hij onder de naam ‘ [naam 3] ’ heeft afgesproken en op het station met een
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koper zou hebben gesproken. De rechtbank vindt deze verklaring onbegrijpelijk gelet op de
aanhouding van verdachte op het bewuste station. Zonder verdere uitleg van verdachte moet de
rechtbank het doen met de uiterlijke verschijningsvorm en vindt de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan opzetheling van de drie
onder hem in beslaggenomen brillen.

Zaak C feit 1 en feit 2

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft bewezenverklaring gevorderd van de heling van de scooter en de
wederspannigheid bij de aanhouding van verdachte op grond van de aangiftes, de processen-
verbaal van bevindingen, de beelden van het tankstation en de letselverklaring van de verwonde
verbalisant.

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. Zij heeft verzocht
rekening te houden met het feit dat er handhandig is opgetreden tegen verdachte en dat hij zelfs
werd geconfronteerd met een vuurwapen.

Het oordeel van de rechtbank

Er is op 21 juli 2018 aangifte gedaan van diefstal van een Piaggio scooter met kenteken [kenteken
2] .

Verbalisanten [naam verbalisant/agent] en [naam verbalisant] kregen op 23 juli 2018 rond 01.00
uur de melding te gaan naar het Shell tankstation in Purmerend alwaar een jongeman voor een
auto was gesprongen en iets op de automobilist gericht hield.

Aldaar aangekomen zagen zij twee personen bij een scooter met kenteken [kenteken 2] staan. De
jongens bleken te zijn verdachte [verdachte] en medeverdachte [medeverdachte 2] . Op vragen
van de verbalisanten verklaarde medeverdachte [medeverdachte 2] dat zij moesten tanken, maar
alleen contant geld hadden en daarom iemand wilde vragen om in ruil voor contant geld voor hen
te pinnen. Uit onderzoek in het systeem bleek dat de scooter met kenteken [kenteken 2] als
gestolen stond gesignaleerd sinds 22 juli 2018.24 Verbalisant [naam verbalisant/agent] heeft
hierop de verdachten aangehouden. Hij wilde verdachte [verdachte] de transport boeien
aanleggen ten einde hem te kunnen vervoeren, maar voelde dat verdachte zich weg draaide en
zich hevig bleef bewegen in een andere richting. Verbalisant [naam verbalisant/agent] heeft
meerdere malen tegen verdachte geschreeuwd dat hij moest gaan liggen en dat hij mee moest
werken. Ten gevolge van het verzet belandden de verbalisant en verdachte op de grond.
Verbalisant [naam verbalisant/agent] had zijn ene arm om de nek/keel van de verdachte en met
zijn andere hand hield hij verdachte bij zijn haren vast. Op een gegeven moment zag verbalisant
[naam verbalisant/agent] dat verdachte zijn mond naar zijn linkerhand bracht, en voelde hij een
enorme pijnscheut in zijn linkerhand. Hij voelde dat verdachte met kracht beet en voelde dat hij
bleef doorbijten. Verbalisant [naam verbalisant/agent] heeft verdachte een pijnprikkel kunnen
geven en daardoor kon hij zijn hand terug trekken. Hij kon op dat moment zijn hand niet meer
optimaal gebruiken en kon verdachte hierdoor niet meer op de grond houden. Ten gevolge hiervan
kon verdachte opstaan en wegrennen.25

De beelden van het tankstation bevestigen het verzet van verdachte en de worsteling die
plaatsvond. Daaruit volgt niet dat [naam verbalisant/agent] geweld heeft gebruikt, anders dan om
verdachte na verzet in bedwang te houden en te kunnen handboeien of zijn vuurwapen voor of
tijdens de worsteling heeft getrokken. Pas op het moment dat verdachte al is weggerend trekt
[naam verbalisant/agent] zijn vuurwapen, richt deze in de lucht en stopt deze vervolgens weer
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weg.26

Uit de medische verklaring van de huisarts blijkt dat op de linkerhand van verbalisant [naam
verbalisant/agent] vijf wondjes zichtbaar waren waarvan er twee dieper en bloederig waren.
Tijdens de medische controle werd duidelijk dat verbalisant [naam verbalisant/agent] bij testen
minder kracht in duim- wijs- en middelvinger had.27

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij de scooter had geleend van iemand waarvan hij de
naam niet wil noemen. Hij had wel gezien dat er iets niet klopte aangezien er geen contactslot
meer in de scooter zat, maar is evengoed op de scooter gaan rijden omdat hij ergens een
afspraak had.28

De rechtbank is op grond van de voornoemde bewijsmiddelen, in samenhang bezien, van oordeel
dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan opzetheling en wederspannigheid bij aanhouding.
De wijze waarop verdachte zich tegen zijn aanhouding heeft verzet is zeer kwalijk. Dat verdachte
in de houdgreep werd gehouden en uiteindelijk ook werd geconfronteerd met het dienstwapen
van de agent is te wijten aan het eigen handelen van verdachte en maakt zijn gedrag –het bijten-
niet verontschuldigbaar.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Zaak A

1.

op 5 augustus 2018 te Amsterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk [naam aangever/benadeelde partij 1] van het leven te beroven, met dat opzet meermalen
met kracht met een hard en zwaar voorwerp, op het hoofd en het gezicht en op de ogen van
voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 1] heeft geslagen, welke vooromschreven poging tot
doodslag werd gevolgd en vergezeld van enig strafbaar feit, te weten een diefstal met geweldpleging
in vereniging, en welke poging tot doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat
feit gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en aan de andere
deelnemer straffeloosheid en het bezit van het wederrechtelijk verkregene te

verzekeren;

2.

op 5 augustus 2018 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van (ongeveer) 600 euro,
toebehorende aan [naam café] en/of [naam benadeelde partij 2] , welke diefstal werd voorafgegaan,
vergezeld en/of gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen [naam aangever/benadeelde
partij 3] en [naam aangever/benadeelde partij 1] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan een andere

deelnemer aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en het bezit van het gestolene te
verzekeren, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden, dat hij, verdachte en zijn
mededader

6 Bewezenverklaring
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- op korte afstand een mes bij de nek van voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3] hebben
gehouden en voornoemd voorwerp op voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3] hebben
gericht en gericht gehouden en aan voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 3] hebben
getoond en voorgehouden en daarbij meermalen tegen voornoemde [naam aangever/benadeelde
partij 3] hebben gezegd: "geld nu, geld, geld, nu, geld", en

- op voornoemde [naam aangever/benadeelde partij 1] zijn afgekomen en vervolgens voornoemde
[naam aangever/benadeelde partij 1] meermalen met kracht met een hard en zwaar voorwerp tegen
zijn hoofd en gezicht en ogen en arm ten gevolge waarvan voornoemde [naam aangever/benadeelde
partij 1] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, te weten een ruptuur van het linker oog en een
schedelbasisfractuur en meerdere aangezichts- en oogfracturen van het rechteroog en meerdere
huidwonden rondom oog en rechteroor en in- en uitwendig bloedverlies;

3.

op 12 augustus 2018 te Amsterdam, op of aan de Keizersbrug, tezamen en in vereniging met een
ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas en een laptop
(merk Apple) en een regenjas, toebehorende aan [naam aangeefster/benadeelde partij 4] , welke
diefstal werd vergezeld van geweld tegen [naam aangeefster/benadeelde partij 4] , gepleegd met het
oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken welk geweld hierin bestond, dat hij, verdachte en zijn
mededader met kracht die tas (inhoudende die laptop en regenjas) uit de handen van voornoemde
[naam aangeefster/benadeelde partij 4] hebben getrokken.

Zaak B

op 6 juni 2018 te Amsterdam, goederen te weten:

- een bril (merk: Tom Ford model:217 kleur: zwart)

- een bril (merk: Tom Ford model:02097/AL kleur: blauw)

- een bril (merk: Tom Ford model:135 kleur: bruin)

heeft voorhanden gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van deze goederen wist dat
het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Zaak C

1.

op 23 juli 2018 te Purmerend, een goed te weten een scooter (Piaggio) voorhanden heeft gehad,
terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dit goed wist, dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof.

2.

op 23 juli 2018 te Purmerend, zich met geweld heeft verzet tegen een ambtenaar, [naam
verbalisant/agent] , hoofdagent van politie Eenheid Noord-Holland, werkzaam in de rechtmatige
uitoefening van

zijn bediening, te weten de aanhouding van verdachte terzake de verdenking van een strafbaar feit,
door zich met kracht te pogen los te rukken en trekken van die [naam verbalisant/agent] , en zich in
een andere richting trachten te bewegen dan de richting waarin die [naam verbalisant/agent] hem
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-

-

-

trachtte te brengen, en die [naam verbalisant/agent] in zijn hand te bijten, terwijl dit misdrijf en de
daarmede gepaard gaande feitelijkheden enig lichamelijk letsel, te weten bijtwonden bij die [naam
verbalisant/agent] ten gevolge heeft gehad.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. Verdachte is
hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond
is niet aannemelijk geworden.

Procesverloop en standpunten tot aan het interlocutoir vonnis van 25 april 2019

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende rapportages:

Klinisch Multidisciplinair onderzoek, Pro Justitia, Observatieafdeling [naam JJI 2] , opgemaakt door
drs. M. Hulshof, GZ-psycholoog, en drs. B.G.J. Gunnewijk, kinder- en jeugdpsychiater, op 20 maart
2019;
Raadsonderzoek van 4 april 2019, inhoudende actualisatie onderzoek naar aanleiding van de
observatie in ForCa;
Raadsrapport van 31 augustus 2018;

Verdachte heeft niet willen meewerken aan het Pro Justitia Psychiatrisch onderzoek.

De rechtbank heeft daarop een klinische observatie in JJI [naam JJI 2] bevolen.

Uit het Klinisch Multidisciplinair onderzoek blijkt het volgende.

Verdachte heeft meegewerkt aan het onderzoek, maar hij wilde niet over de feiten spreken.

De deskundigen concluderen dat bij verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens in de zin van een andere gespecificeerde disruptieve, impulsbeheersings- of andere
gedragsstoornis met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale trekken en
daarnaast een ouder-kind relatieprobleem. Deze ontwikkelingsgang wordt bij verdachte gekenmerkt
door egocentrisch en zelfbepalend gedrag, een sterke geneigdheid zijn gang te gaan, zich moeilijk
laten aanspreken op vertoond negatief gedrag en een gebrek aan empathie. Hij heeft een matige
frustratietolerantie en is verhoogd krenkbaar.

Er worden echter geen duidelijke agressieregulatie problemen gezien, in de zin dat hij zijn agressieve
impulsen voldoende onder controle heeft er dat er geen patroon is van agressieproblemen, niet van
instrumentele agressie en niet van reactieve agressie. Voorstelbaar is wel dat verdachte agressie
sneller dan een gemiddeld persoon kan inzetten om een doel te bereiken vanuit een lacunair
ontwikkelde gewetensfunctie.

De geconstateerde gedragsproblemen en bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling van verdachte zijn

7 Strafbaarheid van de feiten

8 Strafbaarheid van verdachte en de oplegging van een straf en/of maatregel
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over langere tijd geleidelijk naar voren gekomen en bestaan al enige tijd, waardoor geconcludeerd
kan worden dat deze ook aanwezig waren ten tijde van de hem ten laste gelegde feiten.

Gezien de weigering van verdachte om over de hem ten laste gelegde feiten in gesprek te gaan en
vanwege het feit dat hij zich tijdens politieverhoren steeds op zijn zwijgrecht heeft beroepen kunnen
conclusies omtrent doorwerking van zijn problematiek in zijn handelen voorafgaand en ten tijde van
de hem ten laste gelegde feiten, slechts in algemene zin geformuleerd worden.

De deskundigen concluderen dat er niet kan worden gesproken van een vermindering van de
keuzevrijheid vanuit de vastgestelde problematiek. Het tenlastegelegde is verdachte volledig toe te
rekenen. Zoals de rechtbank hierna verder zal overwegen heeft de rechtbank vragen over deze
conclusie en zal de rechtbank mede daarom het onderzoek heropenen.

Verdachte laat een antisociaal gedragspatroon zien. Gelet op zijn niveau van moreel redeneren is de
kans dat hij opnieuw in aanraking komt met justitie groot. Verdachte heeft antisociale ideaties, een
laag niveau van moreel redeneren en beperkte empathische vermogens. Hij kiest er bewust voor om
dingen te doen om er zelf beter van te worden. Hierdoor heeft hij minder rem op het toepassen van
geweld om zich materiële zaken te kunnen toe-eigenen. Recidive verhogende sociaal-contextuele
factoren zijn het feit dat verdachte optrekt met antisociale vrienden en het feit dat hij zich door
moeder niet laat sturen. Er zijn geen bekende protectieve contextuele factoren.

Vanuit gedragsdeskundige optiek is er geen onderbouwde noodzaak voor behandeling binnen een
juridisch kader. De deskundigen zijn wel van mening dat reclasseringstoezicht voor het resocialisatie
traject wenselijk is. Overwogen kan worden om een deels voorwaardelijk strafkader op te leggen,
zodat er kan worden ingestoken op praktische domeinen, zoals dagbesteding. Vanuit de JJI kan
gestart worden met gezinsbehandeling, bijvoorbeeld MDFT, waarbij de afstemming tussen moeder en
zoon aandacht krijgt

Vanuit de kennis van de persoon van verdachte en zijn problematiek komen geen aanwijzingen naar
voren voor toepassing van het meerderjarigenstrafrecht. Geadviseerd wordt om hem conform zijn
kalenderleeftijd te berechten.

De Raad en JBRA conformeren zich aan de uitkomsten en het advies van het Klinisch Multidisciplinair
onderzoek.

De Raad heeft ter terechtzitting van 11 april 2019 toegelicht dat het onderzoek geen
aanknopingspunten biedt voor een advies tot het opleggen van een PIJ-maatregel, omdat niet blijkt
dat behandeling zal leiden tot verandering in de problematiek en het bijbehorende gedrag van
verdachte. Daarmee is het dus niet in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van
verdachte. De Raad ziet wel kans in behandeling (na afstraffing) bij de Waag. De Raad adviseert
verdachte af te straffen met een deels voorwaardelijke jeugddetentie met als bijzondere voorwaarden
dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen van de jeugdreclasseerder van JBRA, onderwijs volgt
volgens het lesrooster, meewerkt aan MDFT en meewerkt aan behandeling bij de Waag (in het kader
van Topzorg).

JBRA heeft ter terechtzitting van 11 april 2019 naar voren gebracht dat zij ondanks de houding van
verdachte wel een opening zien voor begeleiding. Verdachte heeft iemand naast zich nodig die hem
helpt bij het maken van de juiste keuzes. Momenteel zit verdachte nog in de [naam JJI 1] . De afstand
van Amsterdam maakt het moeilijk om MDFT al van start te laten gaan. Vanuit [naam JJI 2] zou dit
mogelijk wel kunnen. JBRA heeft nog onvoldoende zicht op de thuissituatie bij de moeder. Wel is
duidelijk dat verdachte veel moeite heeft met het accepteren van het gezag van moeder. JBRA is
voornemens nader te onderzoeken of verdachte op termijn weer terug naar huis kan gaan.

344



Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft zich ter terechtzitting van 11 april 2019 op het standpunt gesteld dat in de
straf of maatregel tot uitdrukking dient te komen dat verdachte ernstige strafbare feiten heeft
gepleegd. Gelet op de ernst van de feiten, in het bijzonder de poging doodslag van de heer [naam
aangever/benadeelde partij 1] , en de geconstateerde problematiek van verdachte zijn er mogelijk
vraagtekens te zetten bij de conclusie dat geen sprake is van een (gedeeltelijk) causaal verband
tussen de stoornis en het plegen van de feiten en daarmee van verminderde
toerekeningsvatbaarheid. Temeer nu verdachte met de deskundigen helemaal niet over de feiten
heeft gesproken, zodat hetgeen hem tot het plegen van de onderhavige feiten heeft gebracht niet
volledig onderzocht kon worden. De deskundigen hebben een verminderde toerekeningsvatbaarheid
evenwel niet vastgesteld. De officier van justitie heeft bij requisitoir benoemd te hebben overwogen
een PIJ-maatregel te eisen. Daarbij heeft hij naar voren gebracht dat voor het opleggen van een PIJ-
maatregel van een causaal verband tussen een stoornis en het gepleegde delict geen sprake hoeft te
zijn maar dat gelijktijdigheid van de aanwezigheid van de stoornis en het gepleegde delict wel aan de
orde moet zijn. Daarvan is wel sprake, zodat een PIJ-maatregel in beginsel mogelijk zou kunnen zijn
De vraag is echter of het opleggen van een PIJ-maatregel ook in het belang van een zo gunstig
mogelijke ontwikkeling van verdachte is, zoals de wet (artikel 77s, eerste lid onder c van het Wetboek
van Strafrecht) vereist. De deskundigen hebben immers geconcludeerd dat er geen noodzaak wordt
gezien voor het opleggen van binnen een justitieel kader. Dit bevreemdt enigszins omdat zonder een
PIJ-maatregel verdachte zonder enige vorm van behandeling voor zijn persoonlijkheidsproblematiek
en met een zeer verhoogd recidiverisico weer op straat zal staan.

De officier van justitie concludeert dat hij alles overziend en gelet op de rapportage toch niet anders
kan dan te eisen om verdachte af te straffen. Gelet op de zwaarte van de feiten, het ontbreken van
berouw, het recidivegevaar en het feit dat verdachte bijna 17 jaar was ten tijde van de delicten is een
maximale jeugddetentie passend, te weten 24 maanden, met aftrek van voorarrest. Gelet op het
advies van de Raad en JBRA vordert de officier van justitie dat een gedeelte van 3 maanden
voorwaardelijk worden opgelegd met als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht, meewerken
aan MDFT en zo nodig aan een individuele behandeling bij de Waag.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft ter terechtzitting van 11 april 2019 benadrukt dat verdachte volledig
toerekeningsvatbaar wordt geacht en dat een PIJ-maatregel niet in het belang van de ontwikkeling
van verdachte is. Zowel de psycholoog als de psychiater kunnen in voldoende mate een oordeel vellen
over doorwerking van de stoornis op het gedrag ten tijde van het ten laste gelegde, namelijk dat de
stoornis weliswaar aanwezig was maar niet zodanig van invloed dat sprake is van verminderde
toerekeningsvatbaarheid. Beide deskundigen adviseren dan ook geen PIJ-maatregel of
gedragsbeïnvloedende maatregel.

De raadsvrouw heeft verzocht aan verdachte een jeugddetentie op te leggen conform de duur van het
voorarrest ten tijde van de uitspraak op 25 april 2019, aangevuld met een voorwaardelijk deel en de
bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht en behandeling bij de Waag.

Interlocutoir vonnis van 25 april 2019, het verdere procesverloop en de nadere standpunten
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De rechtbank heeft op 25 april 2019 een interlocutoir vonnis gewezen en het onderzoek ter
terechtzitting van 11 april 2019 heropend en geschorst voor het stellen van nadere vragen aan de
deskundigen, met oproeping van drs. M. Hulshof, GZ-psycholoog, drs. B.G.J. Gunnewijk, kinder- en
jeugdpsychiater en de gedragsdeskundige van JJI de [naam JJI 1] . De GZ-psycholoog en de kinder- en
jeugdpsychiater hebben op 15 mei 2019 schriftelijk nader gerapporteerd naar aanleiding van de in het
interlocutoir vonnis door de rechtbank geformuleerde vragen. De rechtbank heeft hiervan kennis
genomen.

Op 27 juni 2019 heeft er opnieuw een zitting plaatsgevonden, waarbij voornoemde deskundigen en
de gedragsdeskundige mevrouw [naam gedragsdeskundige] van JJI de [naam JJI 1] , zijn gehoord. De
deskundigen hebben bij de beantwoording van de vragen als uitgangspunt de bewezenverklaring van
de feiten (met uitzondering van zaak D) genomen.

De deskundigen hebben, onder meer, naar voren gebracht dat - nu de poging doodslag (zaak A feit 1)
en de weerspannigheid (zaak C feit 2) bewezenverklaard zijn - bij verdachte naast de eerder
vastgestelde stoornissen eveneens sprake is van een normoverschrijdende gedragsstoornis . Er is
echter naar het oordeel van de deskundigen (nog steeds) geen sprake van
agressieregulatieproblematiek. Uit het onderzoek naar het verleden van verdachte valt geen patroon
van agressieproblemen af te leiden, er is geen sprake van instrumentele agressie en ook niet van
reactieve agressie. De buitenproportionele agressie die verdachte met name in zaak A heeft
aangewend, kan niet worden vertaald vanuit een psychiatrische stoornis. Er zijn geen beperkingen in
de regulerende functies naar voren gekomen in de ontwikkelingsgeschiedenis van verdachte, niet bij
de diverse onderzoeken en ook niet gedurende de observatie tijdens het multidisciplinaire onderzoek.
Verdachte kan – mede vanuit de lacunair ontwikkelde gewetensfunctie die wel is vastgesteld – wellicht
eerder de afweging maken om agressie in te zetten om iets voor elkaar te krijgen, maar verdachte is
wel in staat om die afweging te maken. Verdachte maakt daarbij een kosten-baten analyse. Verdachte
moet in staat worden geacht andere oplossingsstrategieën aan te wenden. Er ligt dus geen
pathologie aan de bewezenverklaarde geweldsdelicten ten grondslag. Het ter terechtzitting
besproken incident dat zich zou hebben voorgedaan in de [naam JJI 1] maakt dat niet anders. Nu er
geen relatie is vastgesteld met een stoornis, wordt geen behandeling geadviseerd. Er worden om die
reden ook geen aanknopingspunten voor behandeling gezien ter vermindering van het recidivegevaar.
Behandeling van een lacunaire gewetensfunctie is bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk. Er kan dan
ook niet worden gesteld dat behandeling in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van
verdachte is. De deskundigen blijven bij hun eerdere conclusie ten aanzien van de volledige
toerekeningsvatbaarheid ten aanzien van alle bewezenverklaarde feiten en behandelmogelijkheden.
Tijdens de jeugddetentie zal ook behandeling plaatsvinden en kan verdachte naar school. Dit zal naar
verwachting van positieve invloed zijn op zijn gedrag. Daarna kan behandeling in het ambulante kader
plaatsvinden, zoals bij de Waag. Toepassing van het meerderjarigenstrafrecht achten de deskundigen
gelet op de persoon van verdachte, te zwaar. Verdachte is nog niet uitgerijpt en kan zich door
ontwikkelen.

Namens de Raad is ter terechtzitting van 27 juni 2019 verklaard dat het advies van 4 april 2019 wordt
gehandhaafd. De Waag kan ook individuele behandeling bieden indien moeder niet mee wil werken
aan de MDFT behandeling

Namens JBRA is ter terechtzitting van 27 juni 2019 verklaard dat het eerder ter terechtzitting van 11
april 2019 ingenomen standpunt nog steeds geldt. Het gaat redelijk met verdachte en er zijn geen
incidenten in [jeuginrichting] geweest. Verdachte zal naar [naam JJI 2] worden overgeplaatst, maar dit
kan nog een week of zes duren.
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Nader standpunt en eis officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 27 juni 2019 bij requisitoir gevorderd dat verdachte
zal worden veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 12 maanden met aftrek van
voorarrest. Daarnaast vordert de officier van justitie oplegging van de maatregel tot Plaatsing in een
Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel). De officier van justitie heeft zijn eis aangepast ten opzichte
van de vorige terechtzitting, omdat hij van mening is dat er bij verdachte wel sprake is van
agressieregulatieproblematiek, welke problematiek de keuzevrijheid van verdachte in enige mate
heeft belemmerd en de kans op nieuwe geweldsfeiten verhoogt. De officier van justitie is van inzicht
gewijzigd vanwege een nieuw geweldsincident dat zich heeft afgespeeld in de [naam JJI 1] op 24 mei
jl. Verdachte is daarbij agressief opgetreden jegens de groepsleiding (onder meer doordat hij een
groepsleider zou hebben gebeten) en de officier van justitie kan de agressieve uitbarsting van
verdachte niet duiden als alleen maar instrumenteel. Hoewel de officier van justitie geen deskundige is
op het gebied van het vaststellen van stoornissen, lijkt het er op dat er toch een blinde vlek in het
onderzoek is geweest. De conclusie dat verdachte volledige keuzevrijheid heeft bij zijn handelen valt
immers niet te rijmen met het incident in de [naam JJI 1] nu de zitting over al dan niet een PIJ-
maatregel boven zijn hoofd hing. De totaliteit van de problematiek van verdachte levert een verhoogd
recidiverisico op geweldsfeiten op en heeft in enige mate doorgewerkt in de bewezenverklaarde feiten
en dit vraagt om behandeling, aldus de officier van justitie. Behandeling van verdachte in het kader
van de PIJ maatregel is daarom in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van
verdachte en in het belang van de maatschappij.

Nader standpunt verdediging

De verdediging heeft wederom bepleit verdachte een jeugddetentie met een groot voorwaardelijk
deel als stok achter de deur op te leggen. Het voorwaardelijk deel zal ertoe leiden dat verdachte een
kosten-baten analyse zal maken waardoor hij niet in herhaling zal vallen. Een PIJ maatregel is niet
geïndiceerd en is niet in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte. Dit is
ook het standpunt van de deskundigen.

Oordeel van de rechtbank

Het opleggen van straf of maatregel

De rechtbank acht zich op grond van het hiervoor beschrevene nu voldoende voorgelicht om tot een
eindoordeel te komen.

De rechtbank overweegt het volgende.

Uit de rapportages en het verhandelde ter terechtzitting van 27 juni 2019 komt naar voren dat de
deskundigen uitgebreid hebben onderzocht of sprake is van een agressieregulatiestoornis bij
verdachte. Gelet op het agressieve karakter van de bewezen verklaarde feiten (met name feit 1 zaak
A) zou een dergelijke stoornis immers voor de hand liggen, zo hebben zij gesteld. De deskundigen
hebben echter geen agressieregulatieproblematiek bij verdachte kunnen vaststellen. Het nieuwe
geweldsincident dat zich zou hebben voorgedaan op 24 mei jl. is ter terechtzitting van 27 juni 2019
met de deskundigen besproken, maar dit heeft bij de deskundigen niet tot een andere conclusie
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geleid. Zij stellen dat geen patroon van agressieproblemen of andere gedragsproblemen beginnend in
de vroege jeugd van verdachte zichtbaar is. Verdachte heeft tot vrij kort voor de strafbare feiten
redelijk tot goed gefunctioneerd. De rechtbank merkt daarbij op dat de bewezenverklaarde
agressiedelicten zich in een kort tijdsbestek van 3 weken hebben voorgedaan (23-7-2018, 5-8-2018
en 12-08-2018).

De deskundigen hebben nogmaals bevestigd dat de vastgestelde gedragsproblematiek niet heeft
doorgewerkt in de strafbare feiten. Vanwege de lacunaire gewetensontwikkeling maakt verdachte
gemakkelijker verkeerde keuzes, maar dit doet hij niet vanwege de problematiek. De lacunair
ontwikkelde gewetensfunctie is niet te behandelen; een gedragsverandering moet vanuit verdachte
zelf komen, waarbij verdachte een kosten-baten analyse zal maken.

Het incident in de [naam JJI 1] is voor de officier van justitie het kantelpunt geweest om een PIJ-
maatregel te eisen. De rechtbank acht de feiten en omstandigheden met betrekking tot dit incident
echter onvoldoende concreet. Er zijn geen stukken ter onderbouwing van dit feit en onbekend is of er
aangifte tegen verdachte is gedaan. Als dit feit zich heeft voorgedaan zoals uit informatie van
mevrouw [naam gedragsdeskundige] naar voren is gekomen, dan kan ook hier sprake zijn geweest
van instrumentele agressie met als doel het terugkrijgen van de usb-stick. Ook het eventuele bijten
van één van de begeleiders kan instrumenteel van aard geweest zijn, nu hij werd gefixeerd en los
wilde komen.

Alles overziend, zal de rechtbank, anders dan door de officier van justitie gevorderd, verdachte geen
PIJ-maatregel opleggen, nu naar het oordeel van de rechtbank niet vastgesteld kan worden dat een
PIJ-maatregel in het belang is van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte. Daarmee is
aan de criteria die de wet hieraan stelt dus niet voldaan. De rechtbank ziet, alles afwegende,
aanleiding om verdachte een straf op te leggen zoals hierna te melden.

De rechtbank heeft kennisgenomen van een Uittreksel Justitiële Documentatie
d.d. 20 maart 2019 waaruit blijkt dat verdachte op 20 november 2018 door de kinderrechter in de
rechtbank Overijssel is veroordeeld tot een geldboete ter zake diefstal van een fiets en op 20 april
2017 een werkstraf heeft verricht ter zake overtreding van artikel 26 lid 1 van de Wet wapens en
munitie.

De rechtbank ziet aanleiding om bij de strafoplegging acht te slaan op de afspraken zoals deze ten
aanzien van een aantal delictsgroepen zijn neergelegd in de Landelijke Oriëntatiepunten voor
straftoemeting Jeugd, die dienen ter bevordering van de rechtseenheid in de strafoplegging. Bij de
vaststelling van deze oriëntatiepunten wordt uitgegaan van het modale feit gepleegd door first
offenders.

Het betreffen in de onderhavige zaak A –kort gezegd- 1) een poging doodslag, gevolgd en vergezeld
van diefstal met geweld in vereniging 2) en 3) een diefstal met geweld in vereniging 4) en 5)
opzetheling en 5) wederspannigheid.

Nu het onder 1) en 2) gepleegde geweld door verdachte een en dezelfde handeling is, is sprake van
eendaadse samenloop, waarbij op feit 1 de zwaarste hoofdstraf is gesteld. Ten aanzien van 1) is geen
oriëntatiepunt vastgesteld. Ten aanzien van 3) geldt als oriëntatiepunt dat een taakstraf vanaf 60 uur
dan wel dienovereenkomstige jeugddetentie zal worden opgelegd met als strafverzwarende
omstandigheden het georganiseerd karakter van de groep en ten aanzien van 4) een taakstraf vanaf
30 uur (bij een schade hoger dan € 150,- en ten aanzien van 5) een taakstraf vanaf 20 uur.
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De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte,
de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter
terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de
vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewelddadige gewapende
overval op een café. Tegen sluitingstijd zijn verdachte en de mededader het café binnengedrongen,
waarbij verdachte een tas met daarin een klauwhamer bij zich had en de mededader een groot mes
bij zich had. Verdachte heeft een in het café aanwezige gast, de heer [naam aangever/benadeelde
partij 1] , terwijl deze op de grond lag, tien tot twintig keer geslagen tegen diens hoofd, gezicht en
arm met (de tas met daarin) de klauwhamer, waardoor [naam aangever/benadeelde partij 1] zijn
linkeroog is verloren en een schedelfractuur en diverse fracturen in het gezicht heeft opgelopen. De
heer [naam aangever/benadeelde partij 1] is hiermee voor de rest van zijn leven beschadigd en de
rechtbank constateert dat het zelfs nog veel erger had kunnen aflopen. Verdachte moet zich hiervan
bewust zijn geweest gelet op het advies van de deskundigen. Verdachte heeft niets willen verklaren
en uit de stukken blijkt ook niet dat verdachte zich op enigerlei wijze moest verdedigen. Er is dan ook
geen enkele verklaring voor het buitengewoon disproportionele geweld dat verdachte die nacht heeft
toegepast voor een buit van ongeveer € 600,-. Daarnaast is ook nog een medewerker van het café
door de medeverdachte naar de grond gedwongen en onder bedreiging van het mes dat door de
mededader op zijn nek werd gezet, heeft de medewerker geld uit de kassalade afgegeven. Uit de
tapgesprekken van 10 augustus 2018 met medeverdachte [medeverdachte 3] volgt ook niet dat
verdachte zich op enige wijze heeft bekommerd om het slachtoffer [naam aangever/benadeelde partij
1] . Sterker nog, hij had gehoopt zichzelf op tv te zien. Uit het voegingsformulier en de behandeling ter
terechtzitting blijken de enorme gevolgen voor het slachtoffer [naam aangever/benadeelde partij 1]
die zich als benadeelde partij heeft gesteld.

Ook heeft verdachte zich een week na voornoemde overval op het café met dezelfde mededader
schuldig gemaakt aan een beroving van een vrouw op straat. De mededader heeft een tas (met
inhoud) uit de handen van het slachtoffer gegrist en verdachte is met de tas weggefietst. Daarnaast
heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opzetheling door brillen die uit een winkel waren gestolen,
aan te bieden op Marktplaats en vervolgens een afspraak te maken op het station waar hij de brillen
ter verkoop heeft aangeboden.

Tenslotte heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan opzetheling van een scooter en
wederspannigheid bij aanhouding. Ook hierbij heeft verdachte buitenproportioneel geweld gebruikt
door de verbalisant tot bloedens toe te bijten toen die hem wilde boeien. Dit rekent de rechtbank
verdachte zeer aan. Opsporingsambtenaren moeten hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Dit betreffen ernstige feiten waarbij aan de gedupeerden schade en/of ernstig letsel is toegebracht.
Met name de overval op [naam café] is bijzonder gewelddadig geweest en heeft tot blijvend letsel bij
de heer [naam aangever/benadeelde partij 1] geleid. Verdachte heeft enkel en alleen voor zijn eigen
financiële gewin de slachtoffers in een buitengewoon beangstigende situatie gebracht en een grove
inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer gemaakt.

Door het aanbieden van gestolen goederen heeft verdachte daarnaast bijgedragen aan het in stand
houden van een afzetmarkt voor gestolen voorwerpen. Door zich met geweld te verzetten tegen
opsporingsambtenaren die in de rechtmatige uitoefening van hun bediening werkzaam waren, heeft
hij het werk van de opsporingsambtenaren bemoeilijkt. Daarbij heeft hij een van hen verwond door
tot bloedens toe in de hand van verbalisant te bijten.
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Verdachte heeft op geen enkel moment laten zien het laakbare van zijn handelen in te zien, laat staan
dat hij op enig moment berouw heeft getoond.

Gelet op de buitengewone ernst van met name zaak A feit 1 en de hoeveelheid van de feiten is naar
het oordeel van de rechtbank slechts de maximaal op te leggen jeugddetentie passend te achten. Om
verdachte ervan te weerhouden om in de toekomst weer in de fout te gaan en om er zeker van te zijn
dat verdachte na zijn vrijlating zal worden begeleid door de jeugdreclassering, zal de rechtbank een
deel van deze jeugddetentie in voorwaardelijke vorm opleggen.

Onder verdachte is een fiets, een iPhone, draadloze oordopjes, een Alcatel telefoon, een tas en een
schroef in beslag genomen: nrs. 1 tot en met 6 op de beslaglijst. Deze voorwerpen behoren aan
verdachte toe.

De rechtbank oordeelt als volgt:

Nu met behulp van de fiets (nummer 1 van de beslaglijst) het onder feit 3 van het in zaak A
bewezenverklaarde is begaan, zal de fiets verbeurd worden verklaard.

De overige voorwerpen, genoemd onder nummers 2 tot en met 6 van de beslaglijst, zullen worden
teruggeven aan verdachte. Er is geen strafvorderlijk belang dat zich hiertegen verzet.

De vordering van de heer [naam aangever/benadeelde partij 1] (zaak A feit 1)

De benadeelde partij [naam aangever/benadeelde partij 1] vordert € 78.281,09 aan materiële
schadevergoeding en

€ 35.000,- aan immateriële schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente. De vordering
van de materiele schadevergoeding is als volgt opgebouwd:

Schadepost Bedrag

Inkomensverlies € 60.400,00

Reiskosten € 728,67

Ziektekosten € 1.130,00

Hulpmiddelen € 754,49

Verbouwingskosten € 10.900,00

Zorgkosten € 860,00

9 Beslag

10 De benadeelde partijen en de schadevergoedingsmaatregel
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Buitengerechtelijke kosten:
- eigen risico rechtsbijstand
- kosten financieel deskundige
- advocaatkosten

€ 250,00
€ 1.815,00
€ 1.442,93 (aangepast ter zitting)

Totaal € 78.281,09

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de materiële schade tot een bedrag van
€ 4.306,09 kan worden toegekend. Deze kosten zien op de reiskosten, de ziektekosten, de
hulpmiddelen en de buitengerechtelijke incassokosten voor het eigen risico van de
rechtsbijstandsverzekeraar en de advocaatkosten. De gevorderde bedragen voor inkomensverlies en
de verbouwingskosten zijn te complex om te kunnen beoordelen in deze strafprocedure en dienen
voor de burgerlijke rechter aangebracht te worden. Datzelfde geldt voor de kosten van de financieel
adviseur die zijn gemaakt om het bedrag van de inkomstenderving vast te stellen. Voor dat deel van
de vordering dient [naam aangever/benadeelde partij 1] dan ook niet-ontvankelijk verklaard te
worden.

De immateriële schade van € 35.000,- dient in zijn geheel te worden toegewezen.

De officier van justitie vordert de schadevergoeding hoofdelijk op te leggen, te vermeerderen met de
wettelijke rente en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft de vordering van de materiële schade grotendeels betwist en de benadeelde
partij dient gezien de complexiteit van een deel van de gevorderde kosten en/of gebrek aan
onderbouwing niet-ontvankelijk verklaard te worden in een groot deel van de vordering. Om te
beginnen geldt dat voor de gevorderde inkomstenderving en de verbouwingskosten. Deze onderdelen
van de vordering zijn te complex om in deze strafprocedure te behandelen. Nader onderzoek en
contra-expertise van de zijde van de verdediging is nodig, maar daar heeft de verdediging geen
gelegenheid voor gehad. De gevorderde zorgkosten en de kosten voor de financieel adviseur zijn niet,
dan wel onvoldoende onderbouwd. Daarnaast hangen de kosten van de financieel adviseur samen
met de gevorderde inkomstenderving en dienen in samenhang daarmee te worden beoordeeld. De
gevorderde reiskosten die zijn gemaakt door de vrouw dienen te worden afgewezen, omdat dit geen
schade is van de benadeelde partij zelf. Ook de reiskosten die zijn gemaakt om de raadsvrouw te
bezoeken dienen te worden afgewezen, want dit zijn geen proceskosten.

Voor wat betreft de gevorderde immateriële schadevergoeding, dient de benadeelde partij [naam
aangever/benadeelde partij 1] primair niet-ontvankelijk verklaard te worden. De boordeling daarvan
leidt tot een onevenredige belasting van het strafgeding. Subsidiair verzoekt de verdediging de
vordering te matigen gelet op de door de verdediging aangevoerde jurisprudentie.

Oordeel van de rechtbank

Vaststaat dat aan de benadeelde partij door het onder Zaak A feit 1 en feit 2 bewezen verklaarde
rechtstreeks materiële schade is toegebracht.
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Inkomstenverlies

Het grootste deel van de gevorderde schade ziet op het inkomensverlies dat [naam
aangever/benadeelde partij 1] als gevolg van de bewezenverklaarde feiten heeft geleden, dan wel
verwacht te lijden. [naam aangever/benadeelde partij 1] heeft ter onderbouwing van deze schade
een rapport van [naam bedrijf] d.d. 13 maart 2019 overgelegd. Uit dit rapport volgt dat [naam
aangever/benadeelde partij 1] een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, die uiterlijk op 5
mei 2019 eindigt. Op basis van de arbeidsovereenkomst heeft [naam aangever/benadeelde partij 1]
gedurende de eerste 52 weken arbeidsongeschiktheid recht op 91% van het salaris. Vaststaat dat
[naam aangever/benadeelde partij 1] sinds 5 augustus 2018 niet heeft kunnen werken. Ter zitting
heeft [naam aangever/benadeelde partij 1] verklaard dat hij sinds kort op therapeutische basis aan
het werk is, en dat nu nog niet duidelijk is of en wanneer hij weer (volledig) zal kunnen werken. De
rechtbank acht voldoende aannemelijk dat verdachte tot aan de einddatum van zijn
arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt zal zijn. Dit betekent dat [naam aangever/benadeelde partij
1] gedurende de periode van 5 augustus 2018 tot 5 mei 2019 maar 91% van zijn salaris betaald heeft
gekregen. Dit is schade en die valt aan verdachte toe te rekenen. Op basis van het rapport - zoals ook
ter zitting aan de benadeelde partij voorgehouden en niet weersproken - leidt de rechtbank af dat het
gaat om een bedrag van in totaal € 690,- en dit bedrag is dus toewijsbaar. Voor wat betreft de
mogelijke toekomstige inkomstenderving is de rechtbank van oordeel dat deze onvoldoende is
onderbouwd. Zo is bijvoorbeeld niet met concrete feiten en omstandigheden gesteld dat [naam
aangever/benadeelde partij 1] , zonder dat het letsel zou zijn opgelopen, werk zou hebben nadat de
huidige arbeidsovereenkomst eindigt op 5 mei 2019 en tegen welk salaris dit dan zou zijn. Ook is nu
nog onvoldoende duidelijk of [naam aangever/benadeelde partij 1] inderdaad niet meer zijn huidige of
vergelijkbare werkzaamheden kan uitvoeren. Daarbij komt nog dat de beoordeling van de uitgebreide
en complexe berekeningen voor de verdediging eigen onderzoek behoeven. Niet verwacht kan en
hoeft te worden, mede gelet op de aard van deze strafprocedure, dat de verdediging dit in een
periode van minder dan twee weken heeft kunnen (laten) onderzoeken. Het komt er op neer dat de
beoordeling van de gevorderde toekomstige inkomstenderving een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert en de benadeelde partij dient voor dat deel niet-ontvankelijk verklaard te
worden.

Verbouwingskosten

De rechtbank zal de benadeelde partij ook niet-ontvankelijk verklaren in de gevorderde
verbouwingskosten. De rechtbank acht onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een rechtstreeks
verband met de door de verdachte gepleegde feiten. Daarnaast acht de rechtbank de hoogte van dit
onderdeel van de vordering onvoldoende onderbouwd. Het nader laten onderbouwen van deze
kosten levert naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding op,
zodat de benadeelde partij ook voor dit deel van de vordering niet-ontvankelijk verklaard zal worden.

Ziektekosten, hulpmiddelen, reiskosten en zorgkosten

De gevorderde ziektekosten en kosten voor hulpmiddelen zijn niet betwist en voldoende onderbouwd.
Ook de gevorderde reiskosten en zorgkosten zijn na de verdere onderbouwing ter zitting niet verder
betwist door de verdediging en voldoende onderbouwd. Deze kosten acht de rechtbank redelijk en
zullen allemaal integraal worden toegewezen.

Buitengerechtelijke kosten

Anders dan de verdediging en de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de kosten die
[naam aangever/benadeelde partij 1] heeft gemaakt om het rapport door [naam bedrijf] heeft laten
opmaken wel in deze procedure voor vergoeding in aanmerking komen. Ter zitting is de factuur
overgelegd, waardoor de kosten voldoende zijn onderbouwd. Op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b
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van het Burgerlijk Wetboek heeft een benadeelde partij recht op vergoeding van de redelijke kosten
die zijn gemaakt om de hoogte van de schade te kunnen vaststellen. Of de schade vervolgens wel of
niet voor vergoeding in aanmerking komt doet er niet aan af dat die kosten voor vergoeding in
aanmerking kunnen komen. De beoordeling van deze kostenpost hoeft dus niet in samenhang met de
gevorderde toekomstige inkomstenderving behandeld te worden. Van belang is wel dat het redelijk
moet zijn geweest dat [naam aangever/benadeelde partij 1] deze deskundige heeft ingeschakeld om
te onderzoeken wat de (financiële) gevolgen van het toegebrachte letsel (kunnen) zijn. De rechtbank
acht dat redelijk en de kosten zullen dan ook worden toegewezen.

Het gevorderde bedrag voor het eigen risico dat [naam aangever/benadeelde partij 1] aan zijn
rechtsbijstandsverzekeraar heeft betaald is niet betwist en zal worden toegewezen. De gevorderde
advocaatkosten komen in beginsel op grond van artikel 592a Wetboek van Strafvordering in
aanmerking. Echter, in dit geval is de rechtbank van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan
dat [naam aangever/benadeelde partij 1] de gevorderde proceskosten ook zelf dient te betalen.
Weliswaar sluit het hebben van een rechtsbijstandsverzekering niet uit dat de proceskosten worden
vergoed, maar nu vaststaat dat [naam aangever/benadeelde partij 1] een rechtsbijstandsverzekering
heeft, dient in aanvulling daarop ook gesteld te worden dat hij de proceskosten niet vergoed krijgt,
dan wel anderszins schade lijdt als gevolg van de gemaakte kosten. Nu hij dat niet heeft gedaan is dit
deel van de vordering onvoldoende onderbouwd. Het nader laten onderbouwen van deze kosten zou
leiden tot een onevenredige belasting van het strafgeding. Voor dit deel van de vordering zal [naam
aangever/benadeelde partij 1] daarom niet-ontvankelijk verklaard worden.

Conclusie materiële schadevergoeding

De rechtbank concludeert dat de vordering tot materiële schadevergoeding zal worden toegewezen
tot een bedrag van € 5.538,16 (vijfduizend vijfhonderd achtendertig euro en zestien cent),
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

De benadeelde partij [naam aangever/benadeelde partij 1] zal ten aanzien van de gevorderde
loonderving (anders dan de toegewezen € 690,-), de verbouwingskosten en de advocaatkosten niet-
ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering. De behandeling van dat deel van de vordering levert
zoals hiervoor omschreven een onevenredige belasting van het strafgeding en het toelaten van
nadere bewijslevering zou betekenen dat de behandeling van de strafzaak moet worden
aangehouden. De benadeelde partij [naam aangever/benadeelde partij 1] kan het resterende deel
van zijn vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Immateriële schadevergoeding

Tevens staat vast dat aan de benadeelde partij [naam aangever/benadeelde partij 1] door het
bewezenverklaarde rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Op grond van artikel 6:106 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek heeft de benadeelde partij recht op een naar billijkheid vast te stellen
vergoeding van de immateriële schade. De rechtbank is van oordeel dat het permanente lichamelijke
letsel en de psychische klachten als gevolg van de feiten voldoende zijn komen vast te staan. Er is
dan ook een ernstige inbreuk gepleegd op zijn persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit.

Het door de officier van justitie en de benadeelde partij zelf aangehaalde voorbeeld (Rechtbank
Overijssel, 12 augustus 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4545) vindt de rechtbank vergelijkbaar met de
omstandigheden en de gevolgen die in deze zaak aan de orde zijn. In die zaak is een bedrag van €
37.000,00 aan immateriële schadevergoeding toegewezen. Op grond van de door de benadeelde
partij gestelde omstandigheden en rekening houdend met de vergoedingen die in soortgelijke zaken
worden toegekend, begroot de rechtbank de immateriële schadevergoeding naar billijkheid op het
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bedrag van € 35.000,- (vijfendertigduizend euro) zoals gevorderd, vermeerderd met de wettelijke
rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal de hierna te noemen schadevergoedingsmaatregel opleggen, aangezien verdachte
jegens [naam aangever/benadeelde partij 1] , naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade
die door het onder zaak A onder feit 1 en feit 2 bewezen geachte is toegebracht. De rechtbank
waardeert deze op een bedrag van € 40.538,16 (veertigduizend vijfhonderdachtendertig euro en
zestien cent) te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het
ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

De vordering van de heer [naam benadeelde partij 2] , namens [naam café] , zaak A feit 2

De benadeelde partij [naam benadeelde partij 2] vordert € 824,58 aan materiële schadevergoeding,
te vermeerderen met de wettelijke rente.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering moet worden toegewezen.

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard wegens het ontbreken van onderbouwing ten aanzien van het glaswerk, de barkruk en de
stoel. Aankoopbewijzen ontbreken zodat de waarde niet vaststaat en niet kan worden vastgesteld
welke schade er is geleden.

De rechtbank is van oordeel dat vaststaat dat aan de benadeelde partij door het onder

Zaak A feit 2 bewezen verklaarde rechtstreeks materiële schade is toegebracht. Op grond van het
dossier kan worden vastgesteld dat een bedrag van € 604,63 euro uit de kassa is weggenomen en
ook dat een en ander is beschadigd in het café. De gevorderde kosten ten aanzien van de barkruk, de
stoel en het glaswerk acht de rechtbank alleszins redelijk en voor toewijzing vatbaar.

De rechtbank concludeert dat de vordering tot materiële schadevergoeding hoofdelijk zal worden
toegewezen tot een bedrag van € 824,58 (achthonderd vierentwintig euro en achtenvijftig eurocent),
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag, behalve voor zover deze vordering al
door of namens anderen is betaald.

De rechtbank zal de hierna te noemen schadevergoedingsmaatregel opleggen, aangezien verdachte
jegens [naam benadeelde partij 2] , naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het
onder zaak A onder feit 2 bewezen geachte is toegebracht. De rechtbank waardeert deze op een
bedrag van € 824,58 (achthonderd vierentwintig euro en achtenvijftig eurocent) te betalen, te
vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade
tot aan de dag van de algehele voldoening.
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De vordering van mevrouw [naam aangeefster/benadeelde partij 4] , zaak A feit 3

De benadeelde partij [naam aangeefster/benadeelde partij 4] vordert € 195,29 aan materiële
schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering moet worden toegewezen.

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering niet-ontvankelijk dient te worden
verklaard ten aanzien van het USB-koord, de dagcrème en de deodorant nu de aankoopbewijzen
ontbreken en in de aangifte hiervan geen melding wordt gemaakt. Het is onvoldoende aannemelijk
geworden dat deze goederen in de tas hebben gezeten dan wel dat die op waarde te schatten zijn.

De rechtbank is van oordeel dat vaststaat dat aan de benadeelde partij door het onder

Zaak A feit 3 bewezen verklaarde rechtstreeks materiële schade is toegebracht. Uit de aangifte volgt
dat in ieder geval de tas en de regenjas van de benadeelde partij door verdachte zijn weggenomen
en de benadeelde partij heeft ook bonnen overgelegd voor deze spullen. Daarnaast acht de
rechtbank ook voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij in de gestolen tas, naast de laptop en
de regenjas, een USB-koord, dagcrème en een deodorant in diezelfde tas had zitten. De bedragen die
de benadeelde partij daarvoor vraagt zijn redelijk en voor dergelijke spullen kan en hoeft niet
verwacht te worden dat daar aankoopbewijzen van worden bewaard. De gevorderde materiële
schade zal dan ook integraal worden toegewezen.

De rechtbank concludeert dat de vordering tot materiële schadevergoeding hoofdelijk zal worden
toegewezen tot een bedrag van € 195,29 (honderdvijfennegentig euro en negentwintig cent),
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag, behalve voor zover deze vordering al
door of namens anderen is betaald.

De rechtbank zal de hierna te noemen schadevergoedingsmaatregel opleggen, aangezien verdachte
jegens [naam aangeefster/benadeelde partij 4] , naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade
die door het onder zaak A onder feit 3 bewezen geachte is toegebracht. De rechtbank waardeert deze
op een bedrag van € 195,29 (honderdvijfennegentig euro en negentwintig cent) te betalen, te
vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade
tot aan de dag van de algehele voldoening.

De vordering van de heer [naam verbalisant/agent] , zaak C feit 2

De benadeelde partij [naam verbalisant/agent] vordert € 750,00 aan immateriële schadevergoeding,
te vermeerderen met de wettelijke rente.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering voor een bedrag van €
500,- kan worden toegewezen.

De raadsvrouw heeft verzocht de hoogte van de vordering te matigen. De uitspraak waar de
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benadeelde partij naar heeft verwezen ziet op een zaak waar de benadeelde partij in grote
onzekerheid verkeerde over de lichamelijke gevolgen van het delict. Daar is in dit geval geen sprake
van geweest.

Vaststaat dat aan de benadeelde partij door het onder zaak C feit 2 bewezenverklaarde rechtstreeks
immateriële schade is toegebracht. Op grond van artikel 6:106 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft
de benadeelde partij recht op een naar billijkheid vast te stellen vergoeding van de immateriële
schade aangezien er een ernstige inbreuk is gepleegd op zijn lichamelijke integriteit.

De hoogte van de vordering is ter terechtzitting betwist. Op grond van de door de benadeelde partij
gestelde omstandigheden en rekening houdend met de vergoedingen die in soortgelijke zaken
worden toegekend, begroot de rechtbank de immateriële schadevergoeding naar billijkheid op €
350,- (driehonderdvijftig euro), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment
van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering. De
behandeling van de vordering levert voor dit deel een onevenredige belasting van het strafgeding op,
omdat de vordering onvoldoende is onderbouwd en het toelaten van nadere bewijslevering zou
betekenen dat de behandeling van de strafzaak moet worden aangehouden. De benadeelde partij
kan dit deel van zijn vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

De rechtbank zal de hierna te noemen schadevergoedingsmaatregel opleggen, aangezien verdachte
jegens [naam verbalisant/agent] , naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het
onder zaak C feit 2 bewezen geachte feit is toegebracht. De rechtbank waardeert deze op een bedrag
van € 350,- (driehonderdvijftig euro) te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover
vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 36f, 45, 55, 63, 77a, 77g, 77i,
77m, 77n, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 180, 288, 311, 312, 416 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart het onder zaak D ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het in zaak A feit 1, 2, 3, het in zaak B en het in zaak C feit 1 en 2
ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 6 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is
bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

12 Beslissing
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Het bewezen verklaarde levert op:

ten aanzien van het in zaak A onder 1 en 2 bewezen verklaarde

de eendaadse samenloop van

poging tot doodslag gevolgd en vergezeld van een strafbaar feit gepleegd met het oogmerk om de uitvoering
van dat feit gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan
dat feit hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren.

en

diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd
met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, en om bij betrapping op
heterdaad aan zichzelf en een andere deelnemer aan het misdrijf de vlucht mogelijk te maken en het bezit
van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en
terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft gehad.

Zaak A ten aanzien van feit 3:

diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te
maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Zaak B:

opzetheling

Zaak C ten aanzien van feit 1:

opzetheling

Zaak C ten aanzien van feit 2:

wederspannigheid
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Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en
in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht
zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 3 (drie) maanden van deze jeugddetentie niet zal worden ten
uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt de proeftijd vast op 2 (twee) jaren onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van die proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

en onder de bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- meewerkt aan behandeling bij De Waag (in het kader van Topzorg) of een vergelijkbare instelling
indien Jeugdbescherming Regio Amsterdam dat wenselijk acht;

- zal meewerken aan MDFT voor moeder en verdachte, zodat gekeken kan worden of terugkeer naar
huis mogelijk is indien Jeugdbescherming Regio Amsterdam dat wenselijk acht;

- onderwijs zal volgen volgens het aangegeven rooster dan wel een andere dagbesteding zal hebben.

Van rechtswege gelden tevens de voorwaarden dat veroordeelde:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van
een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de
identificatieplicht ter inzage zal aanbieden;

- zijn medewerking zal verlenen aan het door de jeugdreclassering te houden toezicht, bedoeld in
artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen;

Geeft opdracht aan Jeugdbescherming Regio Amsterdam, gevestigd te Amsterdam, tot het houden van
toezicht op de naleving van voormelde voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te
begeleiden.

Gelast de teruggave aan verdachte van:

een Apple iPhone (5616068), draadloze oordopjes (5616069), een Alcatel telefoon (5616073), een tas
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(5616087) en een schroef (5616086)

Verklaard verbeurd:

een Batavus damesfiets (5616063)

Wijst de vordering van [naam aangever/benadeelde partij 1] toe tot € 40.538,16 (veertigduizend
vijfhonderd achtendertig euro en zestien cent), te vermeerderen met de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele
voldoening.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [naam aangever/benadeelde
partij 1] voornoemd, behalve voor zover deze vordering al door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij [naam aangever/benadeelde
partij 1] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op
heden begroot op nihil.

Bepaalt dat de benadeelde partij [naam aangever/benadeelde partij 1] voor het overige niet-
ontvankelijk in zijn vordering is.

Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [naam aangever/benadeelde partij 1] , €
40.538,16 (veertigduizend vijfhonderd achtendertig euro en zestien cent) aan de Staat te betalen, te
vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf het moment van het ontstaan van de
schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft
voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Wijst de vordering van [naam benadeelde partij 2] toe tot € 824,58 (achthonderd vierentwintig euro
en achtenvijftig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van
het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [naam benadeelde partij 2]
voornoemd, behalve voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij [naam benadeelde partij 2]
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden
begroot op nihil.
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Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [naam benadeelde partij 2] € 824,58
(achthonderd vierentwintig euro en achtenvijftig eurocent) aan de Staat te betalen, te vermeerderen
met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de
algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft
voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Wijst de vordering van [naam aangeefster/benadeelde partij 4] toe tot € 195,29 (honderd
vijfennegentig euro en negenentwintig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover
vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [naam aangeefster/benadeelde
partij 4] voornoemd, behalve voor zover deze vordering reeds door of namens een ander is betaald.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij [naam aangeefster/benadeelde
partij 4] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op
heden begroot op nihil.

Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [naam aangeefster/benadeelde partij 4] € 195,29
(honderd vijfennegentig euro en negenentwintig eurocent) aan de Staat te betalen, te vermeerderen
met de wettelijke rente vanaf het moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de
algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft
voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Wijst de vordering van [naam verbalisant/agent] toe tot € 350,-- (driehonderdvijftig euro), te
vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf het moment van het ontstaan van de schade
tot aan de dag van de algehele voldoening.

Veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [naam verbalisant/agent]
voornoemd .

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten door de benadeelde partij [naam verbalisant/agent]
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden
begroot op nihil.

Bepaalt dat de benadeelde partij [naam verbalisant/agent] voor het overige niet-ontvankelijk in zijn
vordering is.
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Legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [naam verbalisant/agent] € 350,--
(driehonderdvijftig euro) aan de Staat te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het
moment van het ontstaan van de schade tot aan de dag van de algehele voldoening.

Bepaalt dat, indien en voor zover verdachte aan een van de genoemde betalingsverplichtingen heeft
voldaan, daarmee de andere is vervallen.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.M. Devis, voorzitter tevens kinderrechter,

mrs. I.M. Nusselder en M. van der Kaay, rechters,

in tegenwoordigheid van J.O. van Saase-Zaagman, griffier

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 11 juli 2019.
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[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]

[--]
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ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres

[adres] ,

thans gedetineerd in [justitiële jeugdinrichting] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. T. Fikkers en van
wat verdachte en zijn raadsman, mr. M. de Klerk, advocaat te Velserbroek, naar voren hebben
gebracht.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1. hierna: feit 1)

hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te [plaats] , met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening
heeft weggenomen een geldbedrag (diverse munten en/of een of meer biljetten

van 20 euro) , in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel] , in elk
geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of
vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [aangever] , gepleegd met
het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op
heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te
verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

-die [naam winkel] is binnengegaan en/of

-die [aangever] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getoond
en/of

-dit vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de richting van voornoemde
[aangever] heeft gericht en/of gehouden

-die [aangever] de woorden toegevoegd: “Ik wil geld” en/of “ik wil blowen, ik heb geld nodig”, althans
woorden van gelijke strekking

-die [aangever] (onder bedreiging van voornoemd wapen) een tas heeft gegeven met de opdracht die
tas te vullen met biljetten en/of kleingeld;

2 ( hierna: feit 2)

hij op of omstreeks 8 oktober 2018 te [plaats] , met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)
wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] heeft
gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag (diverse munten en/of een of meer biljetten van 20
euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan

[naam winkel] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke
bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte

-die [naam winkel] is binnengegaan en/of

-die [aangever] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getoond
en/of

-dit vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de richting van voornoemde
[aangever] heeft gericht en/of gehouden

-die [aangever] de woorden toegevoegd: “Ik wil geld” en/of “ik wil blowen, ik heb geld nodig”, althans
woorden van gelijke strekking

-die [aangever] (onder bedreiging van voornoemd wapen) een tas heeft gegeven met de opdracht die

1 Tenlastelegging
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3.1

tas te vullen met biljetten en/of kleingeld;

3 ( hierna: feit 3)

hij op of omstreeks 6 september 2018 te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen

een geld, althans enig goed (van waarde) geheel of ten dele toebehorende aan [naam winkel] , in elk
geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen
voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen
[aangever] , te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of
om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van
het gestolene te verzekeren,

-met een sjaal over zijn gezicht, althans gezichtsbedekking het [naam winkel] is ingerend en/of

-die [aangever] een mes, althans een scherp voorwerp heeft getoond en/of

-in de richting van voornoemde [aangever] stekende bewegingen heeft gemaakt en/of

-die [aangever] de woorden toegevoegd: “geld, geld, ik wil je geld”, althans woorden van gelijke
strekking;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

4 ( hierna: feit 4)

hij op of omstreeks 6 september 2018 te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen
door geweld en/of bedreiging met geweld [aangever] te dwingen tot de afgifte van een geld, althans
enig goed (van waarde) in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam
winkel] ), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte,

-met een sjaal over zijn gezicht, althans gezichtsbedekking het [naam winkel] is ingerend en/of

-die [aangever] een mes, althans een scherp voorwerp heeft getoond en/of

-in de richting van voornoemde [aangever] stekende bewegingen heeft gemaakt en/of

-die [aangever] de woorden toegevoegd: “geld, geld, ik wil je geld”, althans woorden van gelijke
strekking;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming
van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn
voor schorsing van de vervolging.

De raadsman heeft in zijn pleidooi gevraagd om aanhouding van de zaak. De rechtbank zal dit verzoek
afwijzen op basis van de hierna onder 6.3 weergegeven overwegingen.

Standpunt van de officier van justitie

2 Voorvragen en aanhoudingsverzoek

3 Bewijs
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3.2
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3.3

3.4

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot vrijspraak van feit 1 en feit 3 en tot
bewezenverklaring van feit 2 en feit 4.

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen wat verdachte onder 1
en 3 ten laste is gelegd en moet hij daarvan worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt
daartoe als volgt.

De officier van justitie heeft ervoor gekozen om de gebeurtenis op 8 oktober 2018 bij [naam
winkel] als twee naast elkaar staande feiten op de tenlastelegging te vermelden: een diefstal met
geweld en een afpersing. Ook de gebeurtenis op 6 september 2018 bij het [naam winkel] heeft de
officier van justitie op die manier tenlastegelegd, zodat er in plaats van twee, vier feiten op de
tenlastelegging staan. De rechtbank staat dus in het geval van het [naam winkel] voor de vraag of
bewezen is dat de verdachte zélf iets heeft weggenomen (wat een diefstal met geweld oplevert)
of dat bewezen is dat hij een ander heeft gedwongen tot afgifte van iets (een afpersing). In het
geval van het [naam winkel] is de vraag of hij dat allebei heeft geprobeerd.

Ten aanzien van feit 1 (de diefstal met geweld) blijkt niet uit het dossier dat verdachte in [naam
winkel] zelf een geldbedrag of enig goed heeft weggenomen: al het geld is door aangever
[aangever] aan de verdachte afgegeven. Ten aanzien van feit 3 (de poging tot diefstal met
geweld) kan op basis van de dossierstukken niet bewezen worden dat verdachte geprobeerd
heeft om zelf iets weg te nemen. Uit de gang van zaken zoals die volgt uit het dossier – aangever
[aangever] haalt onder bedreiging van een mes geld uit de kassalade – leidt de rechtbank af dat
de bedreiging met het mes erop was gericht dat zij het geld aan de verdachte zou afgeven.

Redengevende feiten en omstandigheden

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van feit 2 en feit 4 op grond van de volgende
bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank – omdat verdachte deze feiten heeft bekend en door of
namens hem geen vrijspraak is bepleit – zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen,
te weten:

Ten aanzien van feit 2:

de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;
het proces-verbaal van aangifte van [aangever] van 8 oktober 2018 (dossierpagina’s 12 tot en
met 15);

Ten aanzien van feit 4:

de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting afgelegd;
het proces-verbaal van aangifte van [aangever] van 8 september 2018 (dossierpagina’s 244
tot en met 246).

De door de rechtbank als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de wettelijke vorm
opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de daaraan bij
wet gestelde eisen.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 2 en 4 ten laste
gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

Feit 2:

hij op 8 oktober 2018 te [plaats] , met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door
bedreiging met geweld [aangever] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag (diverse
munten en biljetten van 20 euro), toebehorende aan [naam winkel] ,
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6.1

welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte

die [naam winkel] is binnengegaan en
die [aangever] een op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft getoond en
dit op een vuurwapen gelijkend voorwerp in de richting van voornoemde [aangever] heeft
gericht en gehouden en
die [aangever] de woorden heeft toegevoegd: “Ik wil geld” en “Ik wil blowen, ik heb geld
nodig” en
die [aangever] onder bedreiging van voornoemd wapen een tas heeft gegeven met de
opdracht die tas te vullen met biljetten en kleingeld;

Feit 4:

hij op 6 september 2018 te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld
[aangever] te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag, toebehorende aan [naam winkel] ,

met gezichtsbedekking het [naam winkel] is ingerend en
die [aangever] een mes heeft getoond en
in de richting van voornoemde [aangever] stekende bewegingen heeft gemaakt en
die [aangever] de woorden heeft toegevoegd: “Geld, geld, ik wil je geld”;

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Blijkens het
verhandelde op de terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in zijn verdediging.

Wat aan verdachte onder 2 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is
aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 2: afpersing;

feit 4: poging tot afpersing.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het
bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is dus strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Verdachte is dus strafbaar.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een
jeugddetentie voor de duur van vier maanden met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering
en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

5 Strafbaarheid van verdachte

6 Motivering van de sancties
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6.2

6.3

Daarnaast heeft de officier van justitie oplegging van een onvoorwaardelijke maatregel van
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel) gevorderd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft een verzoek tot aanhouding gedaan. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de
rechtbank onvoldoende is geïnformeerd om een PIJ-maatregel te kunnen opleggen. Alternatieven
zoals een gedragsbeïnvloedende maatregel of een ondertoezichtstelling zijn onvoldoende
onderzocht. De stap van vrijwillige hulpverlening naar een PIJ-maatregel is te groot. Bovendien is
het onduidelijk waar verdachte zal worden geplaatst. Wellicht zorgt een nieuw onderzoek door
een andere psychiater en een psycholoog zonder kennis van het huidige rapport voor
alternatieven.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank toetst het aanhoudingsverzoek aan het noodzaakcriterium. De rechtbank vindt dat
zij voldoende is voorgelicht om een beslissing te kunnen nemen over de sancties die aan de
verdachte moeten worden opgelegd. Er is over de verdachte een recent klinisch multidisciplinair
onderzoeksrapport Pro Justitia uitgebracht door het ForCA (hierna: het ForCA-rapport), een
samenwerkingsverband tussen justitiële jeugdinrichtingen, de drie reclasseringsorganisaties, het
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, centra voor kinder- en
jeugdpsychiatrie en instellingen voor wetenschap en onderzoek. Blijkens het ForCA-rapport en het
(ook hierna te noemen) rapport van de Raad voor de Kinderbescherming zijn expliciet diverse, in
zwaarte variërende alternatieven onderzocht en overwogen. De ouders van de verdachte hebben
op eigen initiatief een Eigen Plan traject ingezet waarover de informatie aan de rechtbank ter
beschikking staat. De deskundigen hebben aangegeven dat het op dit moment niet nodig is om
volledige duidelijkheid te hebben over de instelling(en) waar de verdachte in het kader van een op
te leggen PIJ-maatregel zou moeten worden geplaatst. Dat hangt volgens hen af van de actuele
situatie en het stadium waarin de behandeling van de verdachte zich bevindt.

De rechtbank vindt dat het ForCA-rapport voldoet aan de daaraan te stellen eisen en zij ziet in
hetgeen de raadsman heeft aangevoerd geen reden om de deskundigheid van de onderzoekers
of de uitkomsten van het onderzoek te betwijfelen. De noodzaak voor nader onderzoek ontbreekt
dus. De rechtbank zal de zaak daarom niet aanhouden, maar beslissen over de sancties die aan
verdachte moeten worden opgelegd.

Bij die beslissing heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede door de persoon
van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft twee winkels overvallen en heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan een
afpersing en een poging daartoe. De overval bij het [naam winkel] is bij een poging gebleven door
het ingrijpen van een getuige. Beide keren heeft verdachte zijn gezicht bedekt gehouden. Ook
heeft hij beide keren een wapen gebruikt, namelijk een mes en een nepvuurwapen dat er
bijzonder echt uitzag. Verdachte heeft deze wapens op de aangevers gericht om het geld te
bemachtigen. In het geval van het [naam winkel] heeft verdachte stekende bewegingen richting
de kassamedewerker gemaakt. Hij wilde daarmee angst veroorzaken en daarmee de kans op een
succesvolle overval vergroten.

Dit alles vindt de rechtbank zeer zorgelijk, zeker gelet op het feit dat verdachte ten tijde van het
plegen van beide feiten pas twaalf jaar oud was.

Feiten als deze tasten het gevoel van veiligheid in de maatschappij aan, en zeker bij de
winkelmedewerkers om wie het in dit geval ging. De rechtbank verwijt de verdachte dat hij zich
heeft laten leiden door spanning, sensatie en de behoefte aan geld. Hij heeft er toen hij de feiten
ging plegen niet bij stil gestaan dat de slachtoffers nog lang kunnen lijden onder de gevolgen van
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wat hen is aangedaan.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

het op naam van verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 14 november
2018, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder is veroordeeld;
het over verdachte uitgebrachte ForCA-rapport, van 21 februari 2019 van GZ-psycholoog [GZ-
psycholoog] en kinder- en jeugdpsychiater [kinder- en jeugdpsychiater] ;
het over verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport, gedateerd 8 april 2019, van
[raadsonderzoeker] , als raadsonderzoeker verbonden aan de Raad voor de
Kinderbescherming (hierna: de Raad).

Het ForCA-rapport van 21 februari 2019 houdt onder meer – zakelijk weergegeven – het volgende
in.

Verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens.
Er is bij verdachte sprake van complexe en meervoudige problematiek. Deze was ook aanwezig
tijdens het plegen, indien bewezen, van het ten laste gelegde en beïnvloedde de gedragskeuzes
en gedragingen van verdachte.

Als wordt gekeken naar de invloed van zijn problematiek in de totstandkoming van deze feiten valt
op dat hij in zijn eentje heeft gehandeld. Het is opmerkelijk dat een jongen van twaalf jaar oud
hierbij niet door angstgevoelens is weerhouden. Het is zeer ongewoon gedrag voor een
twaalfjarige.

Geadviseerd wordt om verdachte het ten laste gelegde in verminderde mate toe te rekenen.

Het risico op herhaling wordt als hoog ingeschat. Als belangrijkste risicofactoren worden gezien
het gebrek aan schuld en berouw, problemen met het hanteren van boosheid en riskant en
impulsief gedrag. De morele ontwikkeling en de empathie zijn lacunair. Er is sprake van een
fascinatie voor criminaliteit en geweld. Het risico van impulsief geweld wordt als hoog en het risico
van gepland geweld als verhoogd ingeschat. De interactie in de thuissituatie werkt destabiliserend
en recidive verhogend. De geconstateerde risicofactoren versterken elkaar in negatieve zin.

Op grond hiervan staat vast dat een eventuele behandeling klinisch zal moeten starten. De
zorgintensiteit dient hierbij hoog te zijn. Verdachte profiteert van een meer individuele aanpak en
kleinere groepen. Verdachte is erg jong om in een justitiële jeugdinrichting te verblijven, maar de
gedragsproblematiek van verdachte is dermate ernstig dat hij eigenlijk niet in een reguliere
orthopedagogische setting is te behandelen. Hij heeft, ondanks zijn jeugdige leeftijd een hoge
mate van beveiliging en beheersing nodig om de basis voor een behandelinterventie te kunnen
leggen.

De plaatsing dient gesloten te zijn omdat verdachte anders weg zou lopen. Een plaatsing binnen
de orthopsychiatrie (bijvoorbeeld De Catamaran) is geen optie gebleken omdat daarvoor de
minimumleeftijd van veertien jaar geldt. De problematiek van verdachte is te externaliserend en
antisociaal van aard om hem binnen de psychiatrie met minder beveiliging te kunnen behandelen.
De behandelmodaliteiten binnen de gesloten jeugdzorg sluiten onvoldoende aan bij de
problematiek van verdachte. Qua intensiteit van behandeling zou hij op de Individuele Behandel
Afdeling (IBA) van Harreveld passen, maar deze lijkt het orthopsychiatrische aspect minder op de
voorgrond te hebben en een plaatsing in de gesloten jeugdzorg heeft het nadeel van een snelle
opstart van verlof.

Gelet daarop kan een behandeling het beste worden vormgegeven binnen een justitiële
jeugdinrichting (hierna: JJI). De groepsleiding binnen een JJI is gewend om met deze mate van
agressie om te gaan en is in staat om verdachte intensief te begeleiden. In het bijzonder lijkt de
aanpak van een Very Intensive Care (VIC) afdeling, zoals dat bij [RJJI] gebeurt, geïndiceerd
vanwege de grotere formatie aan groepsleiders, de psychiatrische kennis en de kleinere
groepsgrootte. Een groot voordeel van plaatsing in een JJI is verder dat verdachte scholing krijgt
aangeboden op zijn niveau.

Een gedragsbeïnvloedende maatregel is vanwege de beperkte duur en het meer “open” karakter
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daarvan niet geschikt. In het kader van die maatregel zijn geen langdurige, intensieve klinische
behandelingen.

Geadviseerd wordt een (onvoorwaardelijke) PIJ-maatregel. De PIJ-maatregel biedt zowel de juiste
mate van beveiliging als de juiste behandelintensiteit. Er bestaat een sterke voorkeur voor
plaatsing op de VIC afdeling van [RJJI] .

In aanvulling op het ForCA-rapport hebben de deskundigen [GZ-psycholoog] en [kinder- en
jeugdpsychiater] ter terechtzitting desgevraagd verklaard dat hun advies tot oplegging van een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel aan zo’n jonge verdachte zeer zorgvuldig is afgewogen. De door
hen gemaakte afweging kent twee pijlers, namelijk het recidiverisico en de benodigde
behandelintensiteit, met als doel een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van verdachte.

De deskundigen hebben toegelicht dat zij kennis hebben genomen van de eerder door anderen
verrichte onderzoeken en gestelde diagnose(s) en dat zij een eigen multidisciplinair ForCA-
onderzoek op een gespecialiseerde observatieafdeling hebben verricht. Daarbij hebben ze
aangegeven dat de afdelingsomgeving, de samenstelling van de afdelingsgroep en de druk van
het forensisch onderzoek op verdachte naar hun mening geen invloed hebben gehad op de
uitkomsten van het onderzoek.

De deskundigen hebben hun conclusie en advies gehandhaafd dat in dit geval enkel de PIJ-
maatregel voldoende behandelmogelijkheden en -intensiviteit biedt en passend is bij het hoge
recidiverisico, ook in de thuissituatie.

De rechtbank kan zich verenigingen met de conclusies van het ForCA-rapport ten aanzien van de
problematiek van verdachte, de mate van toerekeningsvatbaarheid en het recidiverisico, en maakt
die tot de hare.

Het raadsrapport van 8 april 2019 houdt onder meer – zakelijk weergegeven – het volgende in.

De Raad adviseert oplegging van een onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van het
voorarrest en van een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel.

De Raad sluit zich aan bij de bevindingen en conclusies van het ForCA-rapport.

De Raad neemt daarbij ook de vele escalaties en gewelddadige incidenten binnen de JJI in
aanmerking. De verdachte heeft soms meerdere malen per dag waarschuwingen en sancties
opgelegd gekregen omdat hij grensoverschrijdend, intimiderend en gewelddadig gedrag laat zien.

Verdachte is zijn hele leven bekend met gedragsproblemen en hulpverlening, maar alle ingezette
hulp en interventies hebben de gedragsproblemen niet voldoende kunnen beperken en het plegen
van onderhavige delicten niet kunnen voorkomen.

De Raad schat, mede op basis van het ForCA-rapport, in dat er een langdurige, intensieve klinische
behandeling nodig is om aan de kernproblematiek van verdachte te werken en de basis te leggen
voor verdere (langdurige) resocialisatie.

De Raad heeft de diverse trajecten zorgvuldig tegen elkaar afgewogen en komt tot de inschatting
dat het traject van de onvoorwaardelijke PIJ-maatregel de meeste kansen tot succes biedt voor
verdachte, waardoor het recidiverisico in de toekomst het meest verlaagd kan worden. Wegens
het verplichte karakter van een PIJ-maatregel en omdat deze maatregel uitvoering vindt binnen
een JJI, biedt de maatregel de mogelijkheid om direct en gepast in te grijpen wanneer het gedrag
van verdachte escaleert en er opnieuw sprake is van disproportioneel geweld en
normoverschrijdend gedrag. De beveiliging binnen de JJI kan gewelddadige uitbarstingen van
verdachte kanaliseren en voorkomt dat verdachte hier, zoals bij eerdere instellingen, wegloopt.

De Raad maakt de gemotiveerde afweging dat een voorwaardelijke PIJ-maatregel onvoldoende
veilig en beveiligd alternatief biedt en dat het civiele (kinderbeschermings)kader niet aan de orde
is vanwege de (ernst van de) problematiek van verdachte, het gevaar van escalatie, de ernst van
de delicten en het recidive- en veiligheidsrisico.

De rechtbank kan zich verenigen met de conclusies van de Raad ten aanzien van de factoren die
een rol hebben gespeeld ten tijde van het delictgedrag en het recidiverisico.
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6.4

6.5

Hoofdstraf

In zijn algemeenheid geldt dat bij feiten als de onderhavige een vrijheidsbenemende straf
passend en geboden is. Gelet op de oriëntatiepunten straftoemeting minderjarigen neemt de
rechtbank tot uitgangspunt voor een overval op een winkel een jeugddetentie van 4 maanden.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat ten voordele van verdachte rekening
gehouden met zijn zeer jonge leeftijd, het feit dat hij niet eerder in aanraking is gekomen met
justitie en dat het bewezenverklaarde aan hem door de uitgebreide problematiek in verminderde
mate dient te worden toegerekend.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een jeugddetentie voor de duur van vier
maanden dient te worden opgelegd, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en
voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

PIJ-maatregel

Om te kunnen beoordelen of aan de voorwaarden voor het opleggen van een PIJ-maatregel is
voldaan, zal de rechtbank hierna de criteria van artikel 77s van het Wetboek van Strafrecht
uiteenzetten.

De rechtbank stelt vast dat de bewezenverklaarde feiten misdrijven betreffen waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld.

Op grond van het ForCA-rapport komt de rechtbank tot het oordeel dat bij verdachte ten tijde van
het begaan van die misdrijven een gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens bestond.

Bij de beoordeling van de mate waarin de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid
van personen of goederen het opleggen van de PIJ-maatregel eist, is van belang dat uit zowel het
ForCA-rapport als het raadsrapport naar voren komt dat het risico op herhaling als hoog wordt
beschouwd. De onverminderde aanwezigheid van het gevaar van (gewelds)escalatie en van de
veiligheidsrisico’s is ook ter zitting benadrukt. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat aan dit
criterium is voldaan.

Tot slot vindt de rechtbank de PIJ-maatregel in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere
ontwikkeling van verdachte. Uit de adviezen van de ForCA en de Raad blijkt dat een langdurige,
intensieve klinische behandeling nodig is om aan de problematiek van verdachte te werken en de
basis te leggen voor zijn verdere (langdurige) resocialisatie. Ook blijkt dat de
behandelmogelijkheden en –intensiteit uitsluitend in een JJI in het kader van een
onvoorwaardelijke PIJ-maatregel kunnen worden geboden, evenals scholing op zijn hoge niveau.
Verdachte profiteert van een individuelere aanpak en van kleinere groepen. Ondanks zijn jeugdige
leeftijd heeft hij een hoge mate van beveiliging en beheersing nodig om toe te kunnen komen aan
behandeling.

De rechtbank is het eens met de ForCA-deskundigen, de Raad en de jeugdreclassering dat
plaatsing van verdachte op de VIC afdeling van [RJJI] op dit moment wenselijk is. Aangezien de
indicatie voor die plaatsing afhankelijk is van de actuele situatie, ziet de rechtbank af van opname
van een advies als bedoeld in artikel 77v van het Wetboek van Strafrecht.

Alles overziend is de rechtbank van oordeel dat een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel moet
worden opgelegd, zoals gevorderd door de officier van justitie.

De rechtbank overweegt dat de PIJ-maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of

371



meer personen. Dit betekent dat verlenging van deze maatregel mogelijk is voor zover de
maatregel daardoor de duur van zeven jaar niet te boven gaat.

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

45, 77a, 77g, 77i, 77s, 77gg, 317 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank:

Wijst af het aanhoudingsverzoek van de verdediging.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 3 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan
vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 2 en 4 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals
hiervoor onder 3.4 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 2 en 4 meer of anders is ten laste gelegd dan
hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat de hierboven onder 3.4 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde
strafbare feiten opleveren.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van vier maanden.

Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige
hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie in mindering
wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Legt op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

8 Beslissing
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Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.S. van Leeuwen, voorzitter, tevens kinderrechter,

mrs. E. de Greeve en G. Drenth, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffiers mrs. D.A.C. Sinnige en A. Hausenblasová,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 2 mei 2019.
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in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [1996] te [geboorteplaats] ,

wonende op het adres [adres] , [woonplaats] .

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare
terechtzittingen van 23 november 2018 en 29 maart 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van officier van justitie mr. L.
Linssen en van hetgeen de verdachte en mr. R.A.L.F. Frijns, advocaat te Rotterdam, alsmede de
benadeelde partij [benadeelde] en haar advocaat mr. M. Veldman (mede namens benadeelde partij
[slachtoffer] ), naar voren hebben gebracht.

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk
weergegeven, op neer dat de verdachte:

feit 1: in de periode van 16 januari 2016 tot en met 17 januari 2016 te Utrecht

primair: heeft geprobeerd zijn zoon [slachtoffer] (geboren op [2015] ) van het leven te beroven;

subsidiair: deze [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht;

meer subsidiair: grovelijk, althans aanmerkelijk onvoorzichtig jegens deze [slachtoffer] heeft
gehandeld waardoor het aan zijn schuld is te wijten dat [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft
bekomen;

feit 2: op 23 maart 2016 te IJsselstein en/of Utrecht (zijn levensgezel) [benadeelde] heeft mishandeld.

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het ten laste gelegde, de
officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van de verdachte en er zijn geen redenen voor
schorsing van de vervolging.

1 ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

2 TENLASTELEGGING

3 VOORVRAGEN
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4.1

4.2

4.3

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht het onder 1 primair ten laste gelegde feit wettig en overtuigend
bewezen. Hij heeft aangevoerd dat de verdachte, door meermalen krachtig te schudden met zijn
pasgeboren zoon [slachtoffer] , in voorwaardelijke zin opzet heeft gehad op diens dood. Er is
geen sprake van een schulduitsluitingsgrond.

De officier van justitie heeft betoogd dat, indien de rechtbank niet komt tot bewezenverklaring van
het primair ten laste gelegde, bewezenverklaring van de subsidiair ten laste gelegde feiten kan
volgen omdat een causaal verband bestaat tussen de handelingen van de verdachte en het
ontstane letsel bij het slachtoffer. Uit het dossier, noch uit het verhandelde ter zitting, blijkt van
een andere aannemelijke oorzaak voor het letsel van [slachtoffer] dan het handelen van de
verdachte.

Het onder feit 2 ten laste gelegde acht de officier van justitie eveneens bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde op het standpunt gesteld
dat de verdachte dient te worden vrijgesproken. Daartoe heeft hij ten eerste aangevoerd dat de
verdachte zijn zoon niet heeft geschud op de wijze zoals hem ten laste is gelegd, althans dat het
handelen van de verdachte niet de in de tenlastelegging omschreven gevolgen heeft kunnen
hebben. Het schudden waarover de verdachte bij de politie heeft verklaard, moet worden
geïnterpreteerd als ‘gentle shaking’; een manier van schudden waardoor bij het slachtoffer niet
het ten laste gelegde letsel heeft kunnen ontstaan.

Onder verwijzing naar jurisprudentie heeft de raadsman daarnaast ten aanzien van het primair en
subsidiair ten laste gelegde nog betoogd dat het vereiste opzet op de dood van [slachtoffer] dan
wel op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ontbreekt, ook in voorwaardelijke zin.
Verdachte heeft [slachtoffer] in een paniekreactie geschud omdat [slachtoffer] geen teken van
leven meer vertoonde en hij wilde zorgen dat [slachtoffer] weer bijkwam. Ook om die reden dient
de verdachte te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsman zich gerefereerd aan het
oordeel van de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

Bewijsmiddelen 1

Ten aanzien van feit 1, primair

Namens [slachtoffer] , geboren op [2015] (hierna: [slachtoffer] ), is door mevrouw [aangeefster] ,
vertrouwensarts bij Veilig Thuis, aangifte gedaan.2 De vader van [slachtoffer] is [verdachte] ,
geboren op [1996] te [geboorteplaats] .

Aangeefster heeft verklaard dat zij werd gebeld door [kinderarts] , kinderarts in het Wilhelmina
Kinder ziekenhuis (WKZ) te Utrecht, die melding deed van het vermoeden van kindermishandeling
van een baby van vier weken met een hersenbloeding. Het betrof [slachtoffer] , die in het WKZ
was opgenomen. De kinderarts heeft gemeld dat in de nacht van 16 op 17 januari met spoed een
hersen CT-scan gemaakt is waarop een bloeding was te zien (subduraal hematoom). Aan het
einde van deze dag vond de oogarts retinabloedingen.3

Aangeefster heeft verder verklaard dat de vader op 17 januari 2016 in een gesprek met
kinderneuroloog [kinderneuroloog] heeft gezegd dat hij [slachtoffer] door elkaar heeft geschud.4

4 WAARDERING VAN HET BEWIJS
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Bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij in de nacht van 17 januari 2016 [slachtoffer] heeft
vastgepakt met zijn handen om hem heen, en [slachtoffer] heeft geschud. Dit was stevig. Hij hield
[slachtoffer] onder zijn oksels vast en schudde hem met enige kracht door elkaar.5

Deskundige Kortmann heeft namens de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) een
forensisch-medische rapportage opgesteld naar aanleiding van het letsel dat bij [slachtoffer] is
geconstateerd.6 Zij beschrijft dat op 17 januari 2016 een bloeding onder het harde hersenvlies
van [slachtoffer] werd vastgesteld. Een dergelijke bloeding (subduraal hematoom) ontstaat
wanneer de bloedvaten die tussen de hersenen en het harde hersenvlies verlopen (ankervenen)
beschadigd raken. Bij afwezigheid van een plausibele verklaring is het (af)scheuren van
ankervenen in het bijzonder kenmerkend voor een acceleratie-deceleratietrauma, als gevolg van
schudden, impact door of tegen een voorwerp of een combinatie van beide. Kortmann concludeert
over dit letsel dat de door vader gemelde toedracht – schudden van [slachtoffer] – een passende
toedracht is voor de aanwezigheid van een bloeding onder het harde hersenvlies bij [slachtoffer] .
Op de MRI-scan van het hoofd van 20 januari 2016 waren gebieden van zuurstoftekort (ischemie)
zichtbaar. Op de MRI-scan van het hoofd d.d. 14 april 2016 werd verlies van hersenweefsel bij
[slachtoffer] geconstateerd.7

Op 17 januari 2016 werden door een oogarts in beide ogen massale netvliesbloedingen gezien in
alle kwadranten.8 Bij [slachtoffer] waren geen aanwijzingen voor een eventueel onderliggende
medische oorzaak die de aanwezigheid van netvliesbloedingen bij hem zou kunnen verklaren.
Kortmann concludeert dat ten aanzien van de netvliesbloedingen bij [slachtoffer] de door vader
gemelde toedracht – schudden van [slachtoffer] – een passende toedracht is.9

Bewijsoverwegingen

De rechtbank stelt voorop dat zowel deskundige Kortmann als deskundige Van Driessche
concluderen dat de bij [slachtoffer] geconstateerde letsels kunnen passen bij een Abusive Head
Trauma, oftewel het met kracht schudden van [slachtoffer] . Ter zitting verklaarden beide
deskundigen desgevraagd dat zij, gelet op de omstandigheden van [slachtoffer] , geen andere
verklaring voor het ontstane letsel kunnen geven dan krachtig schudden.

Verdachte heeft aangevoerd dat iemand anders mogelijk in de nacht van 15 op 16 januari 2016
met [slachtoffer] heeft geschud, wat de letsels heeft veroorzaakt.

De rechtbank overweegt dat uit het dossier niet aannemelijk is geworden dat in de nacht van 15
op 16 januari 2016 al door iemand anders hard is geschud met [slachtoffer] . Hoewel deskundige
Van Driessche deze mogelijkheid open houdt, biedt het dossier geen enkele aanleiding dit scenario
aan te nemen, terwijl Kortmann ter zitting heeft betoogd dat de bij [slachtoffer] geconstateerde
hersenschade in de nacht van 16 op 17 januari moet zijn ontstaan, gelet op de toen
waargenomen klinische achteruitgang. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het letsel
zoals dit is ontstaan bij [slachtoffer] , is veroorzaakt doordat verdachte hem heeft geschud in de
nacht van (16 op) 17 januari 2016.

De kracht waarmee is geschud

De rechtbank gaat voorbij aan de stelling van de verdachte dat hij niet zodanig hard heeft
geschud dat het letsel van [slachtoffer] daardoor heeft kunnen ontstaan. In dat oordeel betrekt
de rechtbank ten eerste de verklaring van de deskundige Kortmann ter terechtzitting dat, gelet op
de letsels zoals deze bij [slachtoffer] zijn geconstateerd, er flink met hem moet zijn geschud.
Verder heeft zij verklaard dat dergelijke letsels niet kunnen worden veroorzaakt door niet-
krachtdadig schudden, zogenoemd ‘gentle shaking’. De rechtbank concludeert op basis daarvan
dat de verdachte met kracht moet hebben geschud. Ten tweede betrekt de rechtbank in haar
oordeel dat de verdachte kort na het gebeurde zelf heeft verklaard dat hij [slachtoffer] stevig door
elkaar heeft geschud. Aan de verklaring van de verdachte ter terechtzitting, gedaan veel later na
het gebeurde, in strijd met zijn eerdere verklaringen en in strijd met de bevindingen van de
deskundige zoals hiervoor genoemd, hecht de rechtbank dan ook geen bewijswaarde.
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Het verweer van de verdachte op dit punt kan dus niet slagen. De rechtbank acht daarmee wettig
en overtuigend bewezen dat de verdachte zijn zoon [slachtoffer] , die op dat moment 29 dagen
oud was, met kracht door elkaar heeft geschud.

Opzet

Om tot een bewezenverklaring van dit bestanddeel van de primair ten laste gelegde poging tot
doodslag te komen, dient de rechtbank vast te stellen dat het opzet van de verdachte – al dan
niet in voorwaardelijke zin – gericht was op de dood van [slachtoffer] . De verdachte heeft
ontkend dat dit opzet, in welke zin dan ook, bestond toen hij [slachtoffer] schudde.

De rechtbank overweegt dat niet is bewezen dat de verdachte met zijn handelen zogenoemd
boos opzet heeft gehad op de dood van [slachtoffer] .

Met betrekking tot de vraag of verdachte het voorwaardelijke opzet op de dood van [slachtoffer]
heeft gehad, overweegt de rechtbank het volgende. Volgens vaste jurisprudentie is voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft
blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. Of de gedraging van
verdachte de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept is afhankelijk van de
omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedragingen en de
omstandigheden waaronder deze zijn verricht. Het zal dan moeten gaan om een kans die naar
algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat een baby bijzonder kwetsbaar is en
dat de kwetsbaarheid groter is naarmate de baby jonger is. Bij een baby zijn in de eerste
levensmaanden spieren, weefsels en botten nog zo weinig ontwikkeld en draagkrachtig, dat bij
het oppakken van en in de omgang met een baby grote voorzichtigheid is geboden. Een
babylichaam, en in het bijzonder het relatief grote en zware hoofd, dient zoveel mogelijk te
worden ondersteund. Er bestaat een aanmerkelijke kans dat het krachtig schudden van het hoofd
(met als gevolg schade aan de nek of in de hersenen), kan leiden tot de dood van een baby. Dit
volgt ook uit het rapport van deskundige Kortmann.

Uit de verklaring van verdachte ter zitting blijkt dat verdachte zich hiervan bewust is geweest. Hij
heeft verklaard dat hij weet hoe een baby moet worden vastgehouden en ook dat het schudden
van een baby van een maand oud, gevaarlijk is. Uit de aard van de gedraging, namelijk het met
kracht heen en weer schudden van [slachtoffer] zonder zijn hoofdje te ondersteunen, leidt de
rechtbank af dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het overlijden van [slachtoffer] heeft
aanvaard.

Dit is slechts anders indien sprake is van zogenoemde contra-indicaties waaruit zou volgen dat
verdachte de aanmerkelijke kans op de dood desondanks niet heeft aanvaard. In dat verband
heeft verdachte aangevoerd dat hij [slachtoffer] heeft geschud vanuit een paniekreactie, omdat hij
dacht dat [slachtoffer] in levensgevaar was.

Dit verweer wordt door de rechtbank verworpen. In het dossier is geen ondersteuning te vinden
voor de verklaring van de verdachte dat hij heeft gehandeld vanwege een panieksituatie en de
rechtbank acht die verklaring ook niet aannemelijk. In dat oordeel betrekt de rechtbank allereerst
dat de verdachte niet consistent heeft verklaard. Zo heeft verdachte in eerste instantie verklaard
dat hij [slachtoffer] heeft geschud omdat [slachtoffer] maar bleef overgeven, terwijl hij in een
latere verklaring heeft aangegeven dat hij heeft geschud omdat [slachtoffer] als een speenvarken
huilde en het leek alsof [slachtoffer] stikte. Op de terechtzitting van 29 maart 2019 heeft de
verdachte echter verklaard dat hij heeft geschud omdat [slachtoffer] geen enkel teken van leven
meer zou vertonen. Uit de verklaring van verpleegkundige [getuige] – die volgens de verdachte
zeer kort na het schudden bij de verdachte en [slachtoffer] kwam – blijkt bovendien dat zij de
verdachte in rustige toestand aantrof en de verdachte met geen woord heeft gesproken over de
door hem gestelde panieksituatie en/of toestand van [slachtoffer] . Tot slot acht de rechtbank van
belang dat zich in het dossier geen medische ondersteuning voor de verklaring van verdachte
bevindt, terwijl uit het dossier wel blijkt dat [slachtoffer] die bewuste nacht aan een monitor en
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saturatiemeter heeft gelegen.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de verdachte, door [slachtoffer] met
kracht te schudden, bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [slachtoffer] daardoor zou
komen te overlijden. De rechtbank stelt dan ook vast dat de verdachte in voorwaardelijke zin
opzet heeft gehad op de dood van [slachtoffer] .

De rechtbank komt aldus tot bewezenverklaring van het onder feit 1 primair ten laste gelegde.

Ten aanzien van feit 2

De verdachte heeft het onder 2 ten laste gelegde feit bekend. De raadsman heeft geen vrijspraak
bepleit. Gelet daarop en op basis van de inhoud van het dossier acht de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen dat de verdachte het feit heeft begaan en volstaat zij met een opsomming
van de volgende bewijsmiddelen:

de bekennende verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 29 maart 2019;
een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal aangifte d.d. 24 maart 2016, genummerd
PL0900-2016089535-1, opgemaakt door de politie Eenheid Midden-Nederland, houdende de
verklaring van de aangeefster, doorgenummerde pagina 539 e.v.

Voor zover de tenlastelegging spreekt over mishandeling van zijn levensgezel, zal de rechtbank de
verdachte van dat onderdeel vrijspreken. Uit het dossier blijkt dat zowel de aangeefster als de
verdachte hebben verklaard dat ten tijde van het ten laste gelegde, de relatie tussen hen reeds
was beëindigd.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte:

1.

Primair

op 17 januari 2016 te Utrecht, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk zijn zoon [slachtoffer] (geboren op [2015] ) van het leven te beroven, met dat opzet
voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en vastgehouden en (vervolgens) krachtig door elkaar
heeft geschud, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

2.

op 23 maart 2016 te IJsselstein, opzettelijk mishandelend [benadeelde] , (met kracht) heeft
vastgehouden bij de (linker)arm en de schouder(s).

Voor zover in het bewezen verklaarde deel van de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten
voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet in de
verdediging geschaad.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte wordt hiervan
vrijgesproken.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde
uitsluit, zodat dit strafbaar is.

6 STRAFBAARHEID VAN DE FEITEN
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8.1

8.2

8.3

Het bewezen verklaarde levert volgens de wet de volgende strafbare feiten op:

Feit 1 primair: poging tot doodslag;

Feit 2: mishandeling.

Er is geen omstandigheid gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte
uitsluit. De verdachte is dan ook strafbaar.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter zake van het door de officier van justitie bewezen geachte
gevorderd een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen met een proeftijd van 3 jaren met als
bijzondere voorwaarden de voorwaarden die door de reclassering zijn geadviseerd.

Het standpunt van de verdediging

Gelet op de door hem betoogde vrijspraak voor feit 1, heeft de raadsman zich op het standpunt
gesteld dat daarvoor geen straf kan worden opgelegd. De raadsman heeft zich ten aanzien van
feit 2 gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van het bewezen
verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte, zoals
ter terechtzitting is gebleken.

Ernst van de feiten

Ten aanzien van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd,
overweegt de rechtbank als volgt.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag op zijn zoon [slachtoffer] ,
die op dat moment 29 dagen oud was en dus weerloos. Een kind van een dergelijk jonge leeftijd is
volledig afhankelijk van zijn verzorgers. Het dient door die verzorgers naar beste kunnen te
worden verzorgd en beschermd. Verdachte heeft dit nagelaten. Verdachte heeft ook niet - op het
moment dat hij kennelijk onmachtig was [slachtoffer] deze zorg en bescherming te bieden - de
hulp ingeroepen van de zorgverleners die zich op dat moment op enkele meters afstand van de
verdachte in het ziekenhuis bevonden. Hij heeft [slachtoffer] geschud, waardoor bij [slachtoffer]
bloedingen in zijn hoofd zijn ontstaan. [slachtoffer] is geboren als een gezonde baby, maar heeft
hierdoor hersenletsel opgelopen. De gevolgen zijn mogelijk blijvend. Het schudden had

7 STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE

8 OPLEGGING VAN STRAF
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[slachtoffer] net zo goed fataal kunnen zijn geweest; dat dit uiteindelijk niet heeft geleid tot zijn
dood, is niet aan de verdachte te danken. De rechtbank neemt het verdachte voorts kwalijk dat hij
een paar uur heeft gewacht met het melden van de oorzaak van de plotselinge achteruitgang in
de medische conditie van zijn zoon.

De verdachte heeft een poging gedaan tot één van de zwaarste misdrijven die de Nederlandse
strafwet kent. Door misdrijven als de onderhavige wordt de rechtsorde zeer ernstig geschokt.

Daarnaast heeft de verdachte zich enige tijd na het gebeurde met [slachtoffer] , schuldig gemaakt
aan mishandeling van zijn ex-vriendin en de moeder van [slachtoffer] , door haar in een
hoogopgelopen ruzie bij haar arm vast te pakken en vast te houden.

Gelet op de ernst van deze feiten kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan
met een straf die geen vrijheidsbeneming met zich brengt.

Persoon van de verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op het psychiatrisch onderzoek van 2 november 2016 van
deskundige K.G.M. Schiphorst, (kinder- en jeugd)psychiater. Daaruit blijkt dat bij de verdachte
sprake is van ADHD, een hechtingsstoornis en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze
stoornissen waren aanwezig ten tijde van de tenlastelegging en hebben zijn gedrag beïnvloed.
Indien het ten laste gelegde bewezen wordt verklaard, acht de deskundige de verdachte
verminderd toerekeningsvatbaar. Geadviseerd wordt ten eerste om bij bewezenverklaring het
adolescentenstrafrecht toe te passen, met name omdat hij hoog scoort op het - voor de
beoordeling belangrijke - cluster handelingsvaardigheden. Met betrekking tot de straf heeft de
deskundige geadviseerd om een zo groot mogelijke voorwaardelijke straf op te leggen, met als
bijzondere voorwaarden verplichte reclasseringscontacten en intensieve ambulante behandeling
MBT (Mentalization Based Treatment). Ambulante behandeling en inspanningen gericht op het
welslagen van dit traject heeft de sterke voorkeur. Daarnaast geeft de deskundige in overweging
om de genoemde bijzondere voorwaarden binnen het kader van een voorwaardelijke PIJ-
maatregel op te leggen, zodat in geval van detentie behandeling geborgd is.

In het aanvullend psychiatrisch rapport van 25 februari 2019, heeft de deskundige gerapporteerd
dat er geen aanleiding is het advies van 2 november 2016 te wijzigen.

D.W.M. Kragt, gz-psycholoog, heeft zich in de kern aangesloten bij de bevindingen en adviezen
van deskundige Schiphorst. Ook deze deskundige heeft op 25 februari 2019 aanvullend
gerapporteerd bij de eerdere conclusies te blijven. Daarbij heeft hij opgemerkt dat, nu betrokkene
meer lijdensdruk ervaart en meer intrinsiek gemotiveerd is voor verandering, ambulante
behandeling meer kans van slagen heeft dan voorheen. De wachttijd voor behandeling in de vorm
van MBT is echter lang, te weten 1,5 jaar.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank ook rekening gehouden met een adviesrapportage van de
Reclassering Nederland ten behoeve van de terechtzitting op 29 maart 2019, opgesteld door J.
van Wely. Daarin wordt geadviseerd om het adolescentenstrafrecht toe te passen en om in het
geval van bewezenverklaring, oplegging van de volgende bijzondere voorwaarden:

een meldplicht bij de reclassering;
ambulante behandeling;
opname in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang;
contactverbod
meewerken aan schuldhulpverlening.

De rechtbank neemt de voormelde conclusies van de deskundigen over en maakt deze tot de
hare.

Strafmaat

De verdachte was ten tijde van de bewezenverklaarde feiten 19 jaar oud. De rechtbank ziet mede
gelet op de rapporten die over de verdachte zijn uitgebracht aanleiding om recht te doen
overeenkomstig de bijzondere bepalingen voor jeugdige personen (overeenkomstig de artikelen
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77g tot en met 77hh van het Wetboek van Strafrecht). Daarbij is gelet op de persoon van de
verdachte en op de omstandigheden waaronder de bewezenverklaarde feiten zijn begaan, zoals
hierboven is uiteengezet.

De rechtbank stelt voorop dat, gelet op de toepassing van het jeugdstrafrecht, de maximaal op te
leggen straf een jeugddetentie is voor de duur van 2 jaren. Daarnaast (of in plaats daarvan) is het
mogelijk om aan verdachte een (voorwaardelijke) PIJ-maatregel op te leggen.

Naar het oordeel van de rechtbank doet de gevorderde voorwaardelijke PIJ-maatregel geen recht
aan zowel het feit als aan verdachte. In dat geval zou verdachte immers, indien hij zich houdt aan
de voorwaarden, geen (directe) consequenties ondervinden van zijn handelen, te meer nu de
voorgestelde intensieve behandeling een wachttijd heeft van ongeveer anderhalf jaar. Anderzijds
zou het opleggen van een dergelijke maatregel betekenen dat verdachte, indien hij zich niet aan
(één van) de voorwaarden zou houden, mogelijk een onvoorwaardelijke PIJ maatregel krijgt die,
gelet op zijn leeftijd, zou kunnen worden omgezet in een TBS maatregel. Beide
(onvoorwaardelijke) maatregelen acht de rechtbank onder de gegeven omstandigheden niet
opportuun.

Gelet daarop vindt de rechtbank een (deels voorwaardelijke) jeugddetentie een passende straf.

De rechtbank houdt er bij het opleggen van deze straf rekening mee dat de verdachte na het
plegen van het bewezenverklaarde op 1 juni 2018 is veroordeeld tot een geldboete, op 13 maart
2018 tot een voorwaardelijke rijontzegging en op 16 mei 2017 tot een (deels voorwaardelijke)
taakstraf. De rechtbank heeft de voorschriften toegepast die gelden voor de situatie waarin aan
de verdachte een straf zou zijn opgelegd voor alle feiten tegelijk.

Daarnaast houdt de rechtbank in strafmatigende zin rekening met de persoon van de verdachte.
Het feit heeft ook voor hem grote gevolgen gehad; hij ziet zijn zoon [slachtoffer] niet meer en hij
heeft aangegeven dat hij met name hiervan erg veel verdriet heeft. Uit de rapportages van de
deskundigen blijkt voorts dat het feit in verminderde mate aan de verdachte moet worden
toegerekend, hetgeen ook een strafmatigend effect zal hebben.

De rechtbank stelt verder vast dat bij de afhandeling van deze zaak de redelijke termijn is
overschreden. Die termijn vangt aan op het moment dat vanwege de Nederlandse Staat jegens de
betrokkene een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen
dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het Openbaar Ministerie een
strafvervolging zal worden ingesteld. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de behandeling ter
terechtzitting dient te zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaar nadat de redelijke
termijn is aangevangen.

De redelijke termijn is in deze zaak aangevangen op 17 januari 2016, zijnde de datum van de
inverzekeringstelling van de verdachte. Nu het vonnis op de datum van 12 april 2019 is gewezen,
is de redelijke termijn geschonden; te weten met ruim een jaar.

Gelet op de voorgaande factoren ziet de rechtbank aanleiding om, naast een onvoorwaardelijk
deel omdat er directe en voelbare consequenties moeten zijn, ook een aanzienlijk voorwaardelijk
strafdeel aan de verdachte op te leggen. Hierbij ziet de rechtbank groot belang in oplegging van
de voorwaarden zoals de reclassering deze heeft geadviseerd en zoals hierna zullen worden
geformuleerd, met als doel stabilisering van de verdachte. Onder deze voorwaarden valt ook de
zeer intensieve MBT-behandeling. Gelet op de wachttijd die staat voor de voormelde behandeling,
zal de rechtbank een proeftijd voor de duur van 3 jaren opleggen, zodat de behandeling binnen
de proeftijd kan plaatsvinden.

Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat een jeugddetentie voor de duur van 15
maanden, met aftrek, waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaren, passend
en geboden is, met oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd.
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9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan misdrijven die gericht zijn tegen en gevaar veroorzaken
voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, te weten [slachtoffer] en
[benadeelde] , zoals hiervoor bewezen is verklaard.

Gelet op de inhoud van en de adviezen in voornoemde rapportages, is de rechtbank van oordeel
dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte opnieuw een dergelijk misdrijf
zal begaan. Daarom zal zij bevelen dat de bijzondere voorwaarden die verdachte zal worden
opgelegd en het toezicht door de reclassering, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Benadeelde partij [slachtoffer]

Namens [slachtoffer] heeft zijn wettelijk vertegenwoordiger zich als benadeelde partij in het
geding gevoegd en vordert een bedrag van € 40.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente.
Dit bedrag bestaat uit immateriële schade, voortkomend uit het aan de verdachte onder 1 primair
ten laste gelegde feit.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank gebruik zal
moeten maken van haar schattingsbevoegdheid.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, gelet op de door hem betoogde vrijspraak van feit 1, primair op het
standpunt gesteld dat de vordering moet worden afgewezen. Indien de rechtbank dit feit
wel bewezen acht, heeft de raadsman betoogd dat de vordering een onevenredige belasting
is van het strafgeding omdat deze onvoldoende duidelijk is. Eén en ander zorgt ervoor dat
de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Het oordeel van de rechtbank

Gedeeltelijke toewijzing

De gevorderde immateriële schade is in beginsel voor toewijzing vatbaar, nu is gebleken dat
de benadeelde partij als gevolg van het bewezen verklaarde feit ook rechtstreeks
immateriële schade heeft geleden.

Uit het dossier blijkt immers dat [slachtoffer] medische gevolgen heeft ondervonden naar
aanleiding van het gebeurde; in ieder geval is er verlies van hersencapaciteit bij hem
vastgesteld, ten gevolge waarvan hij epilepsie heeft gekregen. Voor dit gedeelte van de
vordering zal de rechtbank gebruik maken van haar schattingsbevoegdheid. De rechtbank
waardeert dit deel van de schade op € 10.000,-.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank de immateriële schade tot het bedrag van €
10.000,-- toewijzen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 17 januari
2016 tot de dag van volledige betaling.

Niet-ontvankelijkheid

De benadeelde partij heeft meer gevorderd dan de rechtbank zal toewijzen. De behandeling
van de vordering levert voor dat deel een onevenredige belasting van het strafgeding op.
Daartoe overweegt de rechtbank dat de huidige medische toestand van [slachtoffer]
onvoldoende duidelijk is onderbouwd, waardoor niet duidelijk is wat zijn medische situatie is
geweest en nu is. Ook is niet duidelijk hoe zijn medische situatie er in de toekomst uit zal
zien. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij in dat deel van de vordering (te weten
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9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2

een bedrag van € 30.000,-) niet-ontvankelijk verklaren en bepalen dat dat gedeelte van de
vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Kosten

Verdachte zal ook worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt
en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog zal maken. Deze kosten
worden tot op dit moment begroot op nihil.

Schadevergoedingsmaatregel

Als extra waarborg voor betaling zal de rechtbank ten behoeve van [slachtoffer] aan de
verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van het bedrag van € 10.000,-,
te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 17 januari 2016 tot de dag van
volledige betaling. Als door de verdachte niet wordt betaald, zal deze verplichting worden
vervangen door 1 dag jeugddetentie, waarbij toepassing van de jeugddetentie de
betalingsverplichting niet opheft.

De betaling die is gedaan aan de Staat wordt op de verplichting tot betaling aan de
benadeelde partij [slachtoffer] in mindering gebracht. Dit geldt andersom ook indien betaling
is gedaan aan de benadeelde partij.

Benadeelde partij [benadeelde]

heeft zich als benadeelde partij in het geding gevoegd en vordert een bedrag van € 36.526,-, te
vermeerderen met de wettelijke rente. Dit bedrag bestaat uit € 26.526,- materiële schade en €
10.000,- immateriële schade, ten gevolge van het aan de verdachte onder 1 primair ten laste
gelegde feit.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank ten aanzien van
de immateriële schade gebruik zal moeten maken van haar schattingsbevoegdheid.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich, gelet op de door hem betoogde vrijspraak van feit 1, primair op het
standpunt gesteld dat de vordering moet worden afgewezen. Indien de rechtbank dit feit
wel bewezen acht, heeft de raadsman betoogd dat de vordering een onevenredige belasting
is van het strafgeding omdat deze onvoldoende duidelijk is. De onderbouwing klopt op
verschillende punten niet, althans is onvoldoende. Eén en ander zorgt ervoor dat de
vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Het oordeel van de rechtbank

Niet-ontvankelijkheid

De rechtbank is van oordeel dat de vordering niet kan worden toegewezen. Gedeeltelijk is
deze wel onderbouwd, maar de onderbouwing is onvoldoende duidelijk om vast te kunnen
stellen dat het gaat om rechtstreekse schade ten gevolge van het handelen door de
verdachte. Hoewel uit de stukken duidelijk wordt dat de benadeelde partij behandeld wordt
en een uitkering ontvangt, wordt niet duidelijk in hoeverre dit verband houdt met het
strafbare feit.

Gelet op het voorgaande levert de beoordeling van de vordering een onevenredige belasting
op voor het strafgeding. De vordering wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Kosten

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vordering, zullen kosten
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worden gecompenseerd, in die zin dat ieder haar eigen kosten draagt.

De beslissing berust op de artikelen 36f, 45, 63, 77c, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg, 287, 300 van
het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1 primair en het onder 2 ten laste gelegde bewezen zoals hiervoor in rubriek 5 is
vermeld;

- verklaart het meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Strafbaarheid

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en kwalificeert dit zoals hiervoor in rubriek 6 is vermeld;

- verklaart de verdachte strafbaar.

Oplegging straf

- veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie van 15 maanden;

- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de jeugddetentie in mindering zal
worden gebracht;

- bepaalt dat van de jeugddetentie een gedeelte van 12 maanden, niet zal worden ten uitvoer
gelegd, tenzij de rechter later anders gelast op grond van het feit dat de verdachte de hierna te
melden algemene en bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

- stelt daarbij een proeftijd van 3 jaren vast;

- als algemene voorwaarden gelden dat de verdachte:

* zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of
meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het
vierde lid van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

10 TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

11 BESLISSING
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- de rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte:

* zich in het kader van de maatregel van Toezicht en Begeleiding, binnen drie dagen na dit vonnis
meldt bij Reclassering Nederland, op het adres van Regio Kantoor ’s-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg
6, 5233 VG ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 088 - 8041504, en zich daarna gedurende een door de
Reclassering te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) en op door de
Reclassering te bepalen tijdstippen dient te blijven melden bij deze instelling, zo frequent en zo lang
die instelling dat noodzakelijk acht;

* zich gedurende de proeftijd onder behandeling (waaronder een MBT-behandeling) zal stellen van De
Viersprong te ’s-Hertogenbosch of een soortgelijke ambulante zorgverlener, zulks te bepalen door de
reclassering, op de tijden en plaatsen als door of namens die instelling aan te geven. De behandeling
duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig acht. De verdachte houdt zich
daarbij aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling;

* indien geïndiceerd, zal verblijven in beschermde dan wel begeleide woonvorm of een soortgelijke
instelling, zulks ter beoordeling van de reclassering, en zich te houden aan het (dag-)programma dat
deze voorziening in overleg met de reclassering heeft opgesteld, zolang de reclassering dit
noodzakelijk acht. Deze voorwaarde is van toepassing, indien zal blijken dat betrokkene niet
zelfstandig kan wonen en/of anderszins zijn huisvesting verliest;

* op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zoekt met zijn zoon [slachtoffer] en zijn ex-
partner [benadeelde] , zolang het Openbaar Ministerie dit verbod nodig vindt. De politie ziet toe op
handhaving van dit contactverbod;

* meewerkt aan het aflossen van zijn schulden en het treffen van afbetalingsregelingen, ook als dit
inhoudt meewerken aan schuldhulpverlening in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen. De verdachte geeft de reclassering inzicht in zijn financiën en schulden en komt zijn
afspraken na met de begeleider van ONS Welzijn.

Dadelijke uitvoerbaarheid

- beveelt dat de bijzondere voorwaarden en het toezicht door de reclassering dadelijk uitvoerbaar
zijn;

Voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis;

Benadeelde partij [slachtoffer]

wijst de vordering van [slachtoffer] gedeeltelijk toe, te weten tot een bedrag van € 10.000,-;
veroordeelt verdachte tot betaling van het toegewezen bedrag aan [slachtoffer] , vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf 17 januari 2016 tot de dag van volledige betaling;
verklaart [slachtoffer] voor wat betreft het meer gevorderde, te weten €30.000,-, niet-
ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering voor dat deel kan worden aangebracht
bij de burgerlijke rechter;
veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil;
legt verdachte de verplichting op ten behoeve van [slachtoffer] aan de Staat € 10.000,- te
betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17 januari 2016 tot de dag van volledige
betaling, bij niet betaling te vervangen door 1 dag jeugddetentie;
bepaalt dat verdachte van zijn verplichting tot het vergoeden van schade is bevrijd als hij op een
van de hiervoor beschreven manieren de schade aan de benadeelde dan wel aan de Staat heeft
vergoed.
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Benadeelde partij [benadeelde]

verklaart [benadeelde] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering kan worden
aangebracht bij de burgerlijke rechter;
veroordeelt verdachte ook in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E.M. Nootenboom-Lock, voorzitter, mrs. H. Koenis en C. van de
Lustgraaf, rechters, in tegenwoordigheid van mr. P.S.A. Honing, griffier, en is uitgesproken op de
openbare terechtzitting van 12 april 2019.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1.

Primair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 januari 2016 tot en met 17 januari
2016 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, (telkens) ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk zijn zoon [slachtoffer] (geboren op [2015] ) van
het leven te beroven, (telkens) met dat opzet voornoemde [slachtoffer] heeft vastgepakt en/of
vastgehouden en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal krachtig en/of gewelddadig en/of
heftig door elkaar heeft geschud en/of heen en weer heeft geschud en/of anderszins geweld heeft
uitgeoefend op het hoofd, althans het lichaam, van die [slachtoffer] en/althans (in elk geval) (een)
(gewelddadige) (andere) handeling(en) heeft verricht en/of heeft aangewend tegen die [slachtoffer] ,
zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

art 287 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

Hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 januari 2016 tot en met 17 januari
2016 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, aan zijn zoon [slachtoffer]
(geboren op [2015] ) opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten een of meer bloedingen in de
hersenen en/of hersen(vlies)letsel en/of oogletsel en/of bloedingen achter (in) de ogen en/of
oogletsel en/of acceleratie-deceleratietrauma, heeft toegebracht door (telkens) met dat opzet
voornoemde [slachtoffer] vast te pakken en/of vast te houden en/of (vervolgens) krachtig en/of
gewelddadig en/of heftig door elkaar te schudden en/of heen en weer te schudden en/of anderszins
geweld uit te oefenen op het hoofd en/of het lichaam, van die [slachtoffer] en/althans (in elk geval)
(een) (gewelddadige) andere handeling(en) te verrichten en/of aan te wenden tegen die [slachtoffer]
;

art 304 ahf/sub 1 Wetboek van strafrecht

art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Meer subsidiair

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 16 januari 2016 tot en met 17 januari
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2016 te Utrecht, althans in het arrondissement Midden-Nederland, grovelijk, althans aanmerkelijk
onvoorzichtig en / of onachtzaam en / of nalatig [slachtoffer] (geboren op [2015] ) heeft vastgepakt
en/of vastgehouden en/of (vervolgens) meermalen, althans eenmaal, krachtig en/of gewelddadig
en/of heftig door elkaar heeft geschud en/of heen en weer heeft geschud en/of anderszins geweld
heeft uitgeoefend op het hoofd en/of het lichaam, van die [slachtoffer] en/althans (in elk geval) (een)
(gewelddadige) (andere) handeling(en) heeft verricht en/of heeft aangewend tegen die [slachtoffer] ,
waardoor het aan zijn schuld te wijten is geweest dat [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel, te weten
een of meer bloedingen in de hersenen en/of hersen(vlies)letsel en/of oogletsel en/of bloedingen
achter (in) de ogen en/of acceleratie-deceleratietrauma, heeft bekomen, althans zodanig lichamelijk
letsel dat daaruit tijdelijke ziekte en / of verhindering in de uitoefening van de ambts- of
beroepsbezigheden van deze is ontstaan;

art 308 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 23 maart 2016 te IJsselstein en/of Utrecht, althans in het arrondissement Midden-
Nederland, opzettelijk mishandelend zijn levensgezel, althans een persoon, te weten [benadeelde] ,
(met kracht) heeft vastgepakt/vastgehouden bij de (linker)arm en/of de bovenarm(en) en/of de
schouder(s) en/of (vervolgens) voornoemde [benadeelde] (heen en weer) heeft geschud;

(16/700067-16)

art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 304 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Wanneer hierna wordt verwezen naar paginanummers betreft dit pagina’s van op ambtseed of
ambtsbelofte opgemaakte processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn als bijlagen opgenomen bij
het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van 30 december 2016, genummerd PL0900-
2016396158 Z, opgemaakt door politie Eenheid Midden-Nederland, doorgenummerde pagina’s 1 tot
en met 551. Tenzij anders vermeld, zijn dit processen-verbaal in de wettelijke vorm opgemaakt door
daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

een proces-verbaal van aangifte door [aangeefster] d.d. 18 januari 2016, pagina 36.

een proces-verbaal van aangifte door [aangeefster] d.d. 18 januari 2016, pagina 37.

een proces-verbaal van aangifte door [aangeefster] d.d. 18 januari 2016, pagina 38.

een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 17 januari 2016, pagina 505.

een geschrift, inhoudende een forensisch-medische rapportage d.d. 31 oktober 2016, opgesteld door
J.A. Kortmann, pagina 436.

een geschrift, inhoudende een forensisch-medische rapportage d.d. 31 oktober 2016, opgesteld door
J.A. Kortmann, pagina 464.

een geschrift, inhoudende een forensisch-medische rapportage d.d. 31 oktober 2016, opgesteld door
J.A. Kortmann, pagina 465.

een geschrift, inhoudende een forensisch-medische rapportage d.d. 31 oktober 2016, opgesteld door
J.A. Kortmann, pagina 466.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 20-06-2019

Datum publicatie 20-06-2019

Zaaknummer 10/650111-18 vordering TUL VV: 09/777045-16

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Verkrachting De Esch in Rotterdam.

Toepassing adolescentenstrafrecht (ASR) bij 18-jarige (oplegging PIJ en de
maximale 2 jaar jeugddetentie en TUL van eerdere jeugddetentie). Oplegging PIJ
conform advies van de deskundigen ondanks dat de totale duur van de PIJ
mogelijk te kort zal zijn om het recidivegevaar voldoende terug te brengen. De
rechtbank geeft aan dat in dat geval omzetting van de PIJ in TBS nodig zal zijn.

Rechtbank kiest voor toepassing ASR met name met het oog op de bescherming
van de samenleving. Alleen door langdurige behandeling binnen een
orthopedagogische omgeving (PIJ) zal de verdachte namelijk zijn aanzienlijke
ontwikkelingsachterstand nog kunnen verkleinen, wat de kans op effectieve
behandeling van zijn zeer ernstige kernproblematiek vergroot.

Feiten: Poging doodslag door verwurging en verkrachting en zware mishandeling
van een jonge studente in de wijk De Esch. Verder heeft de verdachte zich schuldig
gemaakt aan een aanranding, twee straatroven en verduistering.
Bewustzijnsvernauwing (dissociatie) bij verdachte tijdens deze feiten sluit aannemen
voorwaardelijk opzet niet uit.

In de zaak De Esch wordt de verzochte immateriële schadevergoeding ad EUR
50.000,-- geheel toegewezen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PS-Updates.nl 2019-0907 

Uitspraak

Team straf 2

Parketnummer: 10/650111-18

Parketnummer vordering TUL VV: 09/777045-16

Datum uitspraak: 20 juni 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:4924

Rechtbank Rotterdam
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Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te Curaçao op [geboortedatum verdachte] 2000,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres verdachte] , 
[woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in het Penitentiair
Psychiatrisch Centrum, Penitentiaire Inrichting Vught, 
raadsvrouw mr. T. Sandrk, advocaat te Rotterdam.

De zaak is onderzocht op de terechtzitting van 6 juni 2019. Hier hebben de officieren van justitie en de
verdediging hun standpunten kenbaar gemaakt.

De verdachte wordt ervan beschuldigd dat hij de feiten heeft gepleegd die in de dagvaarding staan.
Op de terechtzitting is de tekst daarvan nog gewijzigd zoals de officieren van justitie hebben
gevraagd. De tekst van de (gewijzigde) tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De officieren van justitie mrs. J. Boender en C.J.A. de Bruijn vinden dat alle feiten waarvan de
verdachte wordt beschuldigd, kunnen worden bewezen. Dat betekent - kort samengevat -
bewezenverklaring van de onder 1 primair tenlastegelegde poging tot moord, 2 verkrachting, 3 zware
mishandeling, 4 aanranding, 5 en 6 primair diefstal met geweld van telefoons en 7 verduistering van
een gevonden portemonnee ten laste gelegde.

De officieren van justitie eisen dat de verdachte voor deze feiten wordt veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren met aftrek van voorarrest en dat hij ter beschikking zal
worden gesteld met bevel tot dwangverpleging.

Verder eisen zij dat een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van 90 dagen jeugddetentie in de
zaak met parketnummer 09/777045-16 alsnog wordt tenuitvoergelegd.

De rechtbank bespreekt eerst de feiten 7, 5 en 6 en daarna de feiten 4, 1, 2, en 3.

1 Onderzoek op de terechtzitting

2 Tenlastelegging

3 Eis officier van justitie

4 Bewijsoverwegingen en verweren
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.

Voor zover de rechtbank de feiten bewezen acht is de exacte bewezenverklaring daarvan opgenomen
in bijlage II.

Feit 7 (verduistering van een portemonnee met pasjes)

Wat is er gebeurd?

Op vrijdag 23 maart 2018 is de auto van [naam slachtoffer 1] (hierna [naam slachtoffer 1] )
opengebroken en is onder andere zijn zwarte portemonnee met daarin diverse pasjes,
waaronder zijn rijbewijs gestolen. Toen de slaapkamer van verdachte op 25 juli 2018 na zijn
arrestatie werd doorzocht, is die portemonnee met de pasjes en het rijbewijs aangetroffen.

Heeft de verdachte de portemonnee verduisterd?

De verdachte heeft verklaard dat hij de portemonnee en de pasjes eind maart 2018 op
straat heeft gevonden en heeft meegenomen. Hij zegt dat hij niet de bedoeling had die
portemonnee met pasjes te houden maar die had willen inleveren op het politiebureau. De
verdachte heeft ter zitting toegegeven dat hij wist dat de portemonnee en de pasjes niet
van hem waren en dat hij ze dus niet mocht houden en moest afgeven aan de politie of de
gemeente.

De verdachte heeft dat niet gedaan, maar heeft de portemonnee met pasjes al die maanden
zelf gehouden. De verdachte heeft zich de spullen op die manier in strijd met de wettelijke
regels (wederrechtelijk) toegeëigend. Dat hij van plan was de portemonnee met inhoud nog
bij de politie in te leveren, gelooft de rechtbank niet. Als hij dat van plan was had hij die
spullen al veel eerder kunnen en moeten inleveren.

Conclusie feit 7

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de portemonnee en het
rijbewijs van [naam slachtoffer 1] heeft verduisterd.

Feit 5 (straatroof 16 juli 2018)

Wat is er gebeurd?

Op maandag 16 juli 2018 is [naam slachtoffer 2] (hierna: [naam slachtoffer 2] ) beroofd van
haar telefoon, een roze Samsung S7. [naam slachtoffer 2] is met bus 68 van het Zuidplein te
Rotterdam naar Heijplaat gereisd. Zij vertelt dat in dezelfde bus een voor haar onbekende
jongen van ongeveer 17/18 jaar met een rood trainingspak zat en tegelijk met haar is
uitgestapt. De jongen is achter haar aangelopen naar haar woning. Voor de deur van haar
woning heeft die onbekende jongen haar van achteren benaderd en heeft de telefoon uit
haar hand getrokken. Daarna is hij met de telefoon weggerend.

Was de verdachte de onbekende jongen?

De verdachte heeft steeds ontkend dat hij de onbekende jongen is geweest die het meisje
van haar telefoon heeft beroofd en de verdediging heeft vrijspraak bepleit. De rechtbank is
op grond van de volgende feiten en omstandigheden van oordeel dat de verdachte deze
straatroof wel heeft gepleegd. Als eerste constateert de rechtbank dat bij de doorzoeking op
25 juli 2018 de gestolen telefoon van [naam slachtoffer 2] in de slaapkamer van de
verdachte is aangetroffen.

Wanneer hem gevraagd wordt hoe hij aan die telefoon is gekomen, zegt hij dat hij die
telefoon van iemand heeft gekocht. De rechtbank gelooft deze verklaring niet, omdat hij niet
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kan zeggen hoe en van wie hij die telefoon gekocht heeft en hij steeds wisselend verklaart
over de prijs die hij daarvoor heeft betaald.

Verder blijkt dat met de OV-chipkaart van de moeder van de verdachte, een kaart die de
verdachte regelmatig gebruikt, is ingecheckt op Zuidplein en uitgecheckt op Heijplaat (halte
RDM Campus) op precies dezelfde rit als die [naam slachtoffer 2] heeft gemaakt.

Dat de verdachte daadwerkelijk bij [naam slachtoffer 2] in de bus heeft gezeten leidt de
rechtbank verder af uit het volgende. [naam slachtoffer 2] beschrijft degene die bij haar in de
bus zat en die haar beroofd heeft als een jongen van ongeveer 17 á 18 jaar oud met een
donkere huidskleur, ongeveer 1,80 meter lang, slank postuur, met kroeshaar dat aan de
zijkant kort en boven lang is en die is gekleed in een rood trainingspak. De verdachte
voldoet aan het signalement dat [naam slachtoffer 2] heeft gegeven, inclusief die rode
kleding.

Op de camerabeelden in de buurt van het Zuidplein, bij de Dirk van den Broek, vlak voor het
moment van vertrek van bus 68 van [naam slachtoffer 2] , wordt de verdachte door de politie
herkend. De verdachte herkent zichzelf ook op die beelden. Hij droeg toen een lichtrood vest
met witte touwtjes en rits en een donkerrode broek.

Op camerabeelden is vervolgens te zien dat hij van de Dirk van den Broek met versnelde pas
naar het metroplein loopt in de richting van het platform, waarvandaan ook bus 68 vertrekt.

Nergens op die beelden is te zien dat de verdachte daar samen met iemand anders was. Dat
hij de OV-chipkaart toen en daar heeft uitgeleend aan een vriend gelooft de rechtbank niet,
zeker niet nu hij ook weigert te vertellen wie die vriend was en waarom hij de kaart aan hem
zou hebben uitgeleend. Die uitleg had wel van hem verwacht mogen worden.

Tot slot is op een andere telefoon van de verdachte een foto aangetroffen, waarop de
verdachte te zien is met precies dezelfde roze Samsung S7 als van [naam slachtoffer 2]
gestolen is en die foto is vlak na de straatroof gemaakt.

Al deze feiten en omstandigheden samen brengen de rechtbank tot het oordeel dat de
verdachte de onbekende jongen is geweest waarover [naam slachtoffer 2] heeft verklaard.

Conclusie feit 5

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte [naam slachtoffer 2]
met geweld van haar telefoon heeft beroofd.

Feit 6 (straatroof 29 april 2018)

Wat is er gebeurd?

Op zondag 29 april 2018 rond 1:09 uur heeft - zo blijkt uit de aangifte - een soortgelijke
straatroof als hiervoor omschreven plaatsgevonden. Voor haar woning in Rotterdam
benadert een onbekende persoon [naam slachtoffer 3] (hierna: [naam slachtoffer 3] ) van
achteren en trekt haar telefoon uit haar hand. In het hoesje van de telefoon zitten haar
rijbewijs, bankpas en OV-chipkaart. De onbekende persoon had een capuchon op en fietste
weg op een lichtkleurige mountainbike.

[naam slachtoffer 3] krijgt later via FindmyIphone een bericht dat haar telefoon online is
geweest in de directe nabijheid van station Haarlem. Op basis van de historische gegevens
van het telefoonnummer van de verdachte blijkt dat zijn simkaart in de ochtend van 30 april
2018 in het gestolen toestel heeft gezeten.
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Was de verdachte de onbekende persoon?

De verdachte ontkent dit feit te hebben gepleegd en de verdediging heeft vrijspraak bepleit.

De verdachte erkent ter zitting wel dat hij bij station Haarlem zijn simkaart in de gestolen
telefoon heeft gestopt, maar geeft verder geen uitleg over de vraag hoe dat toestel al zo
kort na de beroving in Rotterdam in zijn handen en in Haarlem terecht is gekomen. Ook legt
hij niet uit waarom hij zijn simkaart in die telefoon heeft gedaan.

De rechtbank heeft bovendien gelet op de overeenkomsten tussen de werkwijze (modus
operandi) van de dader bij deze straatroof en die bij de straatroof van 16 juli 2018, waarvan
de rechtbank al heeft geoordeeld dat de verdachte die heeft gepleegd. In beide gevallen
wordt het vrouwelijke slachtoffer van achteren benaderd en wordt de telefoon uit haar
gegrist.

Ook ziet de rechtbank overeenkomsten met de werkwijze van de verdachte bij de andere
feiten die hem worden verweten en die de rechtbank hierna nog zal bespreken. Bij al die
feiten gaat het steeds om jonge vrouwelijke slachtoffers die bij de deur van hun eigen
woning worden aangevallen. Bovendien fietst de dader in bijna alle zaken op een
(lichtkleurige) fiets en draagt hij een hoodie.

Gezien dezelfde werkwijze, de korte tijd tussen de beroving in Rotterdam en het bezit door
de verdachte van die geroofde telefoon voorzien van zijn eigen simkaart in Haarlem en het
feit dat hij verder geen uitleg heeft willen geven hoe die telefoon daar zo kort na de
beroving bij hem terecht heeft kunnen komen, heeft de rechtbank de conclusie getrokken dat
de verdachte die onbekende jongen is geweest en hij zelf deze telefoon heeft geroofd.

Conclusie feit 6

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte [naam slachtoffer 3]
van haar telefoon met pasjes heeft beroofd.

De feiten gepleegd op 21 juli 2018

Wat is er gezien?

In de nacht van 21 juli 2018 is de verdachte urenlang op zijn fiets in het centrum van
Rotterdam rond gaan fietsen. Hierbij is hij veelvuldig te zien geweest op camerabeelden.

De verdachte heeft verklaard dat hij die nacht zeer gestrest was en dat het fietsen en het
zoeken naar peuken voor hem meestal een effectieve uitlaatklep voor die stress was.

Hij was die nacht gekleed in een T-shirt, een vest met capuchon en een donkerrode broek.

Feit 4 (aanranding [naam slachtoffer 4] 4.21 uur)

Wat is er gebeurd?

Iets voor 4.21 uur is [naam slachtoffer 4] (hierna: [naam slachtoffer 4] ) na een feestje op de
fiets bij haar woning op de [adres delict 1] aangekomen. Ze heeft net daarvoor een
onbekende jongen door de straat zien rennen. Deze jongen is vervolgens uit het niets bij
haar opgedoken en heeft zijn volle hand bij haar op de mond gelegd. Toen zij zich naar hem
omdraaide liet hij haar los, waarna zij snel haar fiets het huis binnen wilde tillen.

Op dat moment voelde zij dat hij met zijn hand haar linkerbil vastgreep en haar telefoon uit
haar broekzak pakte. Toen zij hierop haar telefoon terug vroeg gaf hij die ook meteen,
waardoor zij begreep dat het hem niet om die telefoon te doen was geweest. Toen is hij
vertrokken. Deze onbekende jongen was ongeveer 20 jaar oud en had een donkere huid.
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Was dit een aanranding?

De verdediging heeft naar voren gebracht dat de dader alleen de linkerbil van [naam
slachtoffer 4] heeft aangeraakt om haar telefoon te pakken en dat dit dus geen aanranding
is geweest.

De rechtbank vindt dat het handelen van deze dader wel als aanranding moet worden
aangemerkt.

Uit de verklaring van [naam slachtoffer 4] blijkt namelijk dat het vastpakken van haar bil een
zelfstandige handeling is geweest, los van het pakken van de telefoon. Bovendien is de
dader al eerder achter [naam slachtoffer 4] gaan staan en heeft hij zijn hand vol over haar
mond gelegd zonder dat hij toen al probeerde haar telefoon te pakken. De combinatie van
deze omstandigheden en het feit dat de dader de telefoon ook meteen teruggaf toen zij
daarom vroeg leidt bij de rechtbank tot de conclusie dat het de dader niet om de telefoon te
doen is geweest, maar om het aanraken en vastpakken van het slachtoffer. De wijze en
plaats van aanraken beschouwt de rechtbank als aanranding van het meisje.

Was de verdachte de onbekende jongen?

De verdachte heeft steeds ontkend dit feit te hebben gepleegd. De verdediging heeft
daarom vrijspraak bepleit. De rechtbank acht anders dan de verdediging wel bewezen dat
de verdachte de onbekende jongen was waarover [naam slachtoffer 4] spreekt.

Het hiervoor genoemde signalement dat aangeefster geeft van de dader past in ieder geval
bij de leeftijd en huidskleur van de verdachte en sluit hem niet als dader uit.

Belastend voor de verdachte is het feit dat uit de camerabeelden blijkt dat hij vier minuten
voor de aanranding (4:17 uur) is gefietst vanaf de Mathenesserlaan in de richting van de
[straat] . Ter zitting heeft de verdachte zichzelf herkend op de hem getoonde camerabeelden
en hij erkent daar toen te hebben rondgefietst. Later wordt in de telefoon van de verdachte
ook nog een notitie wordt aangetroffen waarin alleen staat vermeld “ [straat] ”. De
verdachte erkent dat hij die notitie die nacht om 4.31 uur heeft aangemaakt (tien minuten na
het incident). Zowel de overeenkomst in tijd en plaats als het feit dat er voor de verdachte
op dat moment een specifieke aanleiding is geweest om die notitie te maken, brengen de
rechtbank tot de conclusie dat hij degene is geweest die de aanranding heeft gepleegd.

De verklaring die de verdachte heeft gegeven voor het aanmaken van de notitie acht de
rechtbank namelijk niet geloofwaardig. De verdachte heeft gezegd dat hij dat zou hebben
gedaan om te onthouden waar zijn vader woont. Nog daargelaten dat zijn vader niet daar,
maar in een zijstraat, van de [straat] woont, heeft de verdachte al de hele nacht in die buurt
rondgefietst zonder dat dit hem eerder aanleiding gaf een dergelijke notitie te maken.

De overtuiging van de rechtbank wordt daarbij nog versterkt door het feit dat hij later die
nacht op een vergelijkbare wijze het slachtoffer van de feiten 1, 2 en 3 heeft benaderd, te
weten op de fiets aankomen, ergens de fiets neerzetten en het slachtoffer lopend van
achteren benaderen wanneer deze bezig is bij de deur van de woning.

Conclusie feit 4

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte [naam slachtoffer 4] op
21 juli 2018 heeft aangerand.

De feiten 1, 2 en 3 (poging moord/doodslag, verkrachting en zware mishandeling)

Als laatste bespreekt de rechtbank de feiten die zich in de vroege ochtend van 21 juli 2018 rond
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5.30 uur hebben voorgedaan.

Wat is er gebeurd?

Aangeefster is op 21 juli 2018 rond 5 uur ‘ s ochtends vanaf station Rotterdam Centraal naar
haar woning aan de [adres delict 2] in Rotterdam gefietst. Al vanaf het Oostplein heeft de
verdachte ook diezelfde route gefietst, steeds kort achter aangeefster aan.

De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij bij de [adres delict 2] zijn fiets heeft
neergezet en van achteren naar aangeefster, die net haar fiets op slot had gezet en met
haar sleutel haar woning binnen wilde gaan, is toegelopen.

De verdachte bekent dat hij een stevig opgerold T-shirt om haar nek heeft gedaan, dat T-
shirt vervolgens met zijn hand strak heeft aangedraaid en haar zo de keel met grote kracht
heeft dichtgedrukt. Aangeefster heeft nog in paniek geprobeerd zich los te maken en om
hulp te roepen, maar de verdachte is doorgegaan met het dichtdrukken van haar keel,
waardoor haar dit niet meer is gelukt. Hij heeft dit meerdere malen gedaan, waarbij zij
mogelijk het bewustzijn heeft verloren en op de grond is gevallen.

Behalve dat de verdachte haar met het T-shirt heeft gewurgd, heeft hij haar ook een aantal
malen op het hoofd geslagen. Vervolgens heeft de verdachte haar op haar buik gedraaid en
is bovenop haar gaan zitten. Hij heeft haar legging en onderbroek naar beneden getrokken
en is met meerdere vingers tegelijk haar vagina binnengedrongen. Met zijn vingers heeft hij
naar zijn zeggen een haak gemaakt en haar vervolgens met veel kracht inwendig ‘gekrabd’.
Daarna is hij opgestaan, naar zijn fiets gelopen en is rustig weggefietst. Deze vreselijke
gebeurtenissen hebben zich in ongeveer anderhalve minuut afgespeeld.

Aangeefster is opgestaan en heeft bij de buren aangebeld om hulp te vragen. Zij verloor op
dat moment al veel bloed als gevolg van haar inwendige verwondingen. Haar gezicht was
blauw-rood en opgezwollen. De buren hebben direct een ambulance gebeld. In het
ziekenhuis moest onmiddellijk een buis in haar luchtpijp worden gebracht om de ademweg
vrij te houden en te voorkomen dat ze vanwege de zwellingen in het halsgebied zou stikken.
Onder meer uit het rapport van de FARR-arts dr. P.P.M. Bender blijkt dat sprake was van een
slagaderlijke bloeding in de schede. Ze is vanwege die bloeding direct en met spoed
geopereerd. Tijdens de operatie bleek van een aantal scheuren in haar vaginawand en een
scheur van de bilnaad tot aan de anus. Deze scheuren moesten worden gehecht. Pas een
dag later kon de beademingsbuis operatief worden verwijderd. Aangeefster heeft twee
dagen op de intensive care gelegen en daarna nog tien dagen op de afdeling gynaecologie
van het ziekenhuis.

Door de forensisch arts D. van den Bogart is het geheel van de letsels bestempeld als
potentieel dodelijk. De forensisch arts J.H. van der Meer bestempelt het letsel aan de hals
ook al als potentieel dodelijk.

De officier van justitie heeft deze gebeurtenissen tenlastegelegd in drie feiten:

1.  Poging tot moord of doodslag
2.  Verkrachting
3.  Toebrengen van zwaar lichamelijk letsel

De verdediging heeft een aantal verweren ten aanzien van deze feiten gevoerd. De
rechtbank zal deze per feit bespreken.

Is er sprake van een poging tot moord (feit 1 impliciet primair)?

De officieren van justitie hebben bewezen geacht dat sprake is van een poging tot moord,
omdat de verdachte al vanaf het Oostplein achter aangeefster aan is gefietst. Volgens hen
had hij toen al een vooropgezet plan om aangeefster van het leven te beroven.
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4.5.3.

4.5.4.

De verdachte heeft dat steeds stellig ontkend en heeft aangegeven zich helemaal niet te
hebben gerealiseerd dat hij al die tijd achter aangeefster aanreed. Hij is in de loop van de
nacht steeds fietsend op zoek geweest naar peuken om te kunnen roken, heeft mensen
daarvoor aangesproken en is al fietsend die nacht steeds meer gaan malen. Hoewel hij
gewoonlijk door het fietsen en roken rustiger werd, is dat die nacht niet gebeurd. Hij is
steeds verdrietiger en bozer geworden. Pas toen hij aangeefster vlak bij haar huis over een
paar platen hoorde rijden, kort voordat zij afstapte, kreeg hij haar in de gaten en heeft hij
zich, overspoeld door zijn woede, verdriet en haat op haar gericht en heeft haar in een
toestand van bewustzijnsvernauwing aangevallen.

Hoewel in het volgen van dezelfde fietsroute als aangeefster een aanwijzing gevonden zou
kunnen worden voor een vooropgezet plan, vindt de rechtbank dit niet voldoende om vast te
kunnen stellen dat er bij hem toen al een plan was om aangeefster van het leven te
beroven. De verdachte ontkent het en getuigen zijn er niet.

Ook de deskundigen, die de verdachte hebben onderzocht, geven aan dat de verdachte in
toenemende mate is overspoeld door hevige emoties en dat aannemelijk is dat hij op het
moment dat hij vol woede en met tintelende handen op het slachtoffer afliep gedissocieerd is
geraakt en zijn handelingen in een toestand van ernstige bewustzijnsvernauwing heeft
gepleegd.

Omdat de besluitvorming bij de verdachte en de uitvoering van zijn daad tot stand zijn
gekomen in zeer korte tijd (het feit zelf duurde anderhalve minuut) en zijn handelen
bovendien door heftige emotie werd beheerst, kan niet worden vastgesteld of hij voldoende
tijd en gelegenheid heeft gehad om zich te beraden over het door hem genomen besluit en
om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad.

Dit betekent dat, anders dan de officieren van justitie hebben aangenomen, niet kan worden
bewezen verklaard dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld en dat hij
moet worden vrijgesproken van poging tot moord.

Is de onder feit 1 tenlastegelegde doodslag goed omschreven?

De verdediging heeft aangevoerd dat de poging doodslag zoals die is tenlastegelegd geen
strafbaar feit hoeft op te leveren. Niet ieder met kracht aantrekken of aandraaien van een T-
shirt hoeft volgens de verdediging een poging tot doodslag op te leveren.

De rechtbank deelt de mening van de verdediging niet. Voor iedereen, en ook voor de
verdachte, is door de tekst van de tenlastelegging duidelijk dat de officieren van justitie de
verdachte verwijten dat hij aangeefster heeft willen doden en dat hij in dat kader haar een
T-shirt om de nek/hals heeft gedaan en dat T-shirt heeft aangedraaid of aangetrokken. De
verdachte weet waartegen hij zich moet verdedigen. Dit hoeft dan niet verder in de tekst te
worden uitgewerkt.

Heeft de verdachte de opzet gehad om aangeefster te doden (feit 1)?

De verdediging vraagt vrijspraak van de poging tot doodslag omdat de verdachte geen
opzet heeft gehad om aangeefster te doden. Misschien heeft door het aantrekken van het T-
shirt om de nek van aangeefster wel de kans bestaan dat zij daardoor zou kunnen komen te
overlijden, maar die kans heeft de verdachte nooit bewust aanvaard. Bij hem was immers
sprake van een bewustzijnsvernauwing, waardoor hij niet meer wist wat hij deed.

De rechtbank gaat hierin niet mee. Om iemand te kunnen veroordelen voor poging tot
doodslag moet bewezen worden dat hij de opzet op de dood van het slachtoffer heeft
gehad of in ieder geval willens en wetens de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft
aanvaard (voorwaardelijk opzet). De rechtbank is, anders dan de verdediging, van oordeel
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dat de verdachte die nacht wel met de vereiste opzet, in de zin van voorwaardelijk opzet,
heeft gehandeld.

De verdachte heeft de keel van aangeefster meermalen met zoveel kracht dichtgeknepen
dat zij daardoor het bewustzijn heeft verloren. Het enige tijd dichtknijpen van iemands keel
geeft een aanmerkelijke kans op zuurstoftekort en uiteindelijk zelfs de dood. Uit het proces-
verbaal van bevindingen van de politie [procesverbaalnummer] en de rapportage van de
forensisch arts Van der Meer blijkt ook dat de verdachte aangeefster met het aandraaien van
het T-shirt zoveel letsels en zwellingen in haar hals heeft toegebracht dat het zelfs nodig
bleek een buis in haar luchtpijp te plaatsen, zodat zij nog zou kunnen blijven ademen. De
arts heeft dit letsel dan ook als potentieel dodelijk aangemerkt. De rechtbank is dat met hem
eens.

De verdachte heeft ook de gevolgen van zijn handelen kunnen voorzien, want hij had al de
nodige ervaring met gewelddadige wurgseks met zijn vriendin en kende de gevaren daarvan
al. Hoewel hij bij zijn vriendin nooit de bedoeling heeft gehad haar te doden, heeft hij wel
ervaren dat hij, ondanks de duidelijke afspraken die zij met elkaar hadden gemaakt, zijn
controle volledig is verloren en hij de tussen hen afgesproken grenzen al ver heeft
overschreden.

De rechtbank stelt vast dat hij in de nacht van 21 juli 2018 zijn boosheid steeds verder heeft
laten oplopen en er toen niet voor heeft gekozen om naar huis te gaan, maar in die toestand
buiten op straat is blijven rondfietsen.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verdachte die avond de aanmerkelijke kans op
de dood van aangeefster willens en wetens heeft aanvaard. Hij wist immers dat hij die
avond heel erg boos en verdrietig was en dat de spanning bij hem zeer hoog was
opgelopen. Het fietsen en peuken zoeken brachten hem niet zoals gewoonlijk tot rust.

Door met de kennis van zijn eerdere ervaringen onder zulke emotionele omstandigheden te
besluiten iemand heel erg pijn te gaan doen, heeft hij de risico’ s die zijn handelen voor het
slachtoffer mee zou kunnen brengen bewust aanvaard.

Het beroep van de verdediging op de door de deskundigen aangenomen bewustzijns-
vernauwing bij de verdachte maakt dit niet anders. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen
kan worden vastgesteld dat ieder zicht van de dader op het effect van zijn handelen
vanwege een stoornis aan hem is ontnomen. Een dergelijke situatie en/of stoornis is door de
gedragsdeskundigen in dit geval niet vastgesteld.

De deskundigen hebben ook ter zitting nog verklaard dat iemand met een dergelijke
bewustzijnsvernauwing op zich nog kan weten wat hij doet, maar dat hij dit alleen niet meer
goed in zijn geheugen opslaat. De verdachte op dat moment wel degelijk nog enig zicht op
de draagwijdte van zijn handelen en de gevolgen ervan.

De rechtbank acht dan ook de tenlastegelegde poging tot doodslag wettig en overtuigend
bewezen.

Heeft de verdachte de aangeefster verkracht (feit 2)?

De verdachte was er volgens de verdediging niet op uit om aangeefster te verkrachten, maar
hij wilde haar hoe erg ook dat ook is alleen veel pijn doen. Het was met andere woorden
geen seksuele daad en daarom – juridisch gezien – geen verkrachting.

De rechtbank is anders dan de verdediging van oordeel dat het handelen van verdachte wel
moet worden gezien als verkrachting. De Hoge Raad heeft bepaald dat bij een verkrachting
het niet doorslaggevend is of een dader of een slachtoffer het als een seksuele daad heeft
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4.5.7.

4.6.

ervaren. Het gaat er om of het binnendringen – objectief gezien – mede een seksuele
strekking heeft gehad (ECLI:NL:HR:1995:ZD0031).

Dat is hier het geval. De verdachte heeft immers zijn vingers in de vagina van het slachtoffer
gebracht en daarmee haar lichamelijke integriteit ernstig geschonden. Bovendien zijn, zoals
de deskundigen beamen, agressie en seksualiteit bij de verdachte op een ziekelijke manier
met elkaar verweven en deze verwevenheid is bij deze feiten op een afschuwelijke manier
tot uitdrukking gekomen. De verdachte heeft aangeefster kortom verkracht.

Is sprake van zwaar lichamelijk letsel (feit 3)?

De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat sprake is van
zwaar lichamelijk letsel bij aangeefster. Dat hoeft niet meer verder te worden uitgelegd. Dat
de rechtbank ook de aanwezigheid van een slagaderlijke bloeding bewezen acht, is hiervoor
al besproken.

Conclusie feiten 1, 2 en 3

Alles overziend acht de rechtbank de onder 1 (impliciet subsidiair) ten laste gelegde poging
doodslag, feit 2 en feit 3 wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring feiten 1 tot en met 7

In bijlage III heeft de rechtbank de inhoud van de wettige bewijsmiddelen opgenomen. Hierin
staan de voor de bewezenverklaring gebruikte relevante feiten en omstandigheden.. Op grond
daarvan, en op grond van het voorgaande is het overtuigend bewezen dat de verdachte het hem
onder 1 impliciet subsidiair, 2, 3, 4, 5, 6 primair en 7 ten laste gelegde heeft begaan op de wijze
zoals dat in bijlage II is aangegeven.

De bewezen feiten leveren op:

de eendaadse samenloop van

2. Verkrachting 
en

5. Diefstal vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd om die diefstal voor te bereiden en
gemakkelijk te maken; 

6. Diefstal vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd om die diefstal voor te bereiden en
gemakkelijk te maken; 

5 Strafbaarheid feiten

1 Poging doodslag;

3. Zware mishandeling;

4 Feitelijke aanranding van de eerbaarheid;
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7.1.1.

7.1.2.

7.1

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

Toepassing van volwassenenstrafrecht of adolescentenstrafrecht?

De verdachte was 18 jaar oud ten tijde van het plegen van de bewezenverklaarde feiten. Hij was
toen dus net meerderjarig. Ter zitting is uitvoerig gesproken over de vraag of de verdachte moet
worden gelegd langs de lat van het volwassenenstrafrecht, zoals de officieren van justitie hebben
geëist, of het adolescentenstrafrecht, dat de verdediging toegepast wil zien.

Achtergrond 

De wet bepaalt dat jongvolwassenen tussen de 16 en 23 kunnen worden berecht volgens
het adolescentenstrafrecht (het ASR) of volgens het volwassenenstrafrecht.

Dit is maatwerk. De verdachte valt gezien zijn leeftijd onder deze ‘maatwerkregeling’. De
keuze voor het al dan niet toepassen van het ASR hangt op grond van de wet af van

a.  de persoonlijkheid van de verdachte en
b.  de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

De rechtbank heeft zich ten aanzien van de persoonlijkheid van de verdachte onder meer
laten adviseren door de deskundigen verbonden aan het Forensisch Centrum Teylingereind
(Forca), waar de verdachte gedurende zeven weken is geobserveerd, en door de
reclassering.

Wat zeggen de deskundigen over de persoonlijkheid van de verdachte? 

De rechtbank heeft gelet op het multidisciplinaire rapport van Forca van 21 januari 2019 van
(onder andere) dr. J. Vreugdenhil (psychiater) en drs. M. Haveman (GZ-psycholoog). Beide
deskundigen hebben bij brief van 30 april 2019 nog aanvullende schriftelijke vragen van de
officier van justitie en de verdediging beantwoord. Ook met die brief houdt de rechtbank
rekening. Tijdens de zitting zijn de gegeven adviezen uitvoerig toegelicht.

De verdachte was 18 jaar ten tijde van het plegen van de delicten (en is inmiddels 19) maar
hij functioneert nog zeer kinderlijk en zeker niet als een volwassene.

Uit de groepsrapportages, het testonderzoek, de klinische indruk en in de gesprekcontacten
blijkt dat de verdachte sterk achter loopt in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling en dat hij
zich nog als een jong kind gedraagt. Hij heeft een ernstige leerachterstand en ook op het
gebied van praktische vaardigheden loopt hij achter. Hij kan zijn eigen handelen maar
beperkt organiseren.

7 Verduistering.

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering van de maatregel en de straf
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7.1.3.

7.1.4.

De verdachte is in zijn jonge jeugd ernstig mishandeld, verwaarloosd en misbruikt. Hij heeft
zich nooit veilig kunnen hechten. Zijn empathische vermogens (inlevingsvermogen) hebben
zich vooralsnog maar beperkt ontwikkeld. In emotioneel opzicht is de regulatie van zijn
emoties nog niet uitgerijpt. Ook zijn geweten heeft zich als gevolg van deze ernstige
traumatisering nog niet goed ontwikkeld.

Door de ernstige en chronische traumatisering in het verleden heeft hij geleerd om zelf
minder pijn te voelen en daardoor is hij ook minder gevoelig voor de pijn van anderen.

Vanuit dat verleden is ook seksualiteit op een perverse manier verweven geraakt met
agressie en hierdoor heeft hij met zijn vriendin een relatie die gekenmerkt wordt door
seksueel gekleurd sadisme.

De verdachte is vanwege deze scheefgroei op zijn tiende levensjaar uit huis geplaatst en
heeft vanaf zijn elfde tot zijn achttiende levensjaar in wisselende gesloten instellingen
verbleven. In januari 2019 is hij op zijn achttiende weer bij zijn dove, verstandelijk beperkte
moeder gaan wonen. Hier miste hij de externe structuur en de begrenzing, waarvan hij nu
juist vanwege zijn achterlopende sociaal emotionele ontwikkeling zo afhankelijk was.

Er is dan ook sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens van de
verdachte in de zin van een andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis met borderline
en antisociale trekken voortkomend uit een reactieve hechtingsstoornis.

Verder is nog sprake van een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens, te weten ADHD en
een ongespecificeerde dissociatieve stoornis

Wat zeggen de deskundigen over de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan? 

De hiervoor beschreven stoornissen waren ten tijde van het plegen van de feiten door de
verdachte aanwezig. Ten aanzien van de feiten onder 1, 2 en 3 constateren de deskundigen
dat bij de verdachte een steeds meer oplopende spanning kwam, omdat hij bang was met
een fout advies zijn relatie met zijn vriendin op het spel te hebben gezet. Zijn angst voor
verlating liet zich niet meer dempen en vertaalde zich in een enorme woede, vermengd met
seksueel gekleurd sadisme. Al fietsend is bij hem een bewustzijnsvernauwing opgetreden,
raakte hij achtereenvolgens in toenemende mate overspoeld door hevige emoties en, toen
hij naar het slachtoffer toeliep, gedissocieerd. Pas nadat hij zijn woede op haar had
uitgeleefd kwam hij bij zinnen en heeft vrijwel onmiddellijk het gebeuren verdrongen.

Volgens de deskundigen is sprake van een sterke doorwerking van de psychopathologie van
de verdachte. Er kan anderzijds niet met zekerheid worden gezegd dat de verdachte zich in
de aanloop naar het gebeuren en gedurende zijn dissociatie tijdens de feiten niet bewust is
geweest van het ontoelaatbare van zijn handelen. Maar in ieder geval heeft hij zijn handelen
niet conform dat besef vorm weten te geven. De deskundigen adviseren daarom de
verdachte het tenlastegelegde onder 1, 2 en 3 tenminste in verminderde mate toe te
rekenen.

Over de onder 4 verweten aanranding hebben de deskundigen zich niet uitgelaten, omdat
de verdachte dat feit heeft ontkend. Ten aanzien van de overige feiten zien zij geen reden
om aan te nemen dat die feiten onder invloed van de stoornissen van de verdachte zouden
hebben plaatsgevonden en aan te nemen dat die feiten de verdachte in verminderde mate
zouden toe te rekenen zijn geweest.

Wat adviseren de deskundigen ten aanzien van de keuze tussen ASR en het
volwassenenstrafrecht? 

Om de vraag te kunnen beantwoorden of het adolescentenstrafrecht op de verdachte van
toepassing zou moeten zijn hebben de deskundigen gebruik gemaakt van de Wegingslijst
Adolescentenstrafrecht. Hieruit blijkt dat er duidelijke indicaties zijn om het jeugdstrafrecht
toe te passen en er hiervoor zijn door hen geen contra-indicaties gevonden. Om de
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stoornissen waar de verdachte aan lijdt te behandelen is volgens hen zowel een
pedagogische als een gespecialiseerde psychiatrische behandeling noodzakelijk in een
veilige, gestructureerde omgeving. De deskundigen hebben de rechtbank in dit rapport dan
ook eensluidend geadviseerd om de verdachte te berechten volgens het ASR. Ook de
reclassering heeft volgens het rapport van 13 mei 2019 die wegingslijst ingevuld adviseert
toepassing van het ASR.

Wat zeggen de deskundigen over de mogelijkheden voor de verdachte om zijn scheefgegroeide
persoonlijkheid nog positief te ontwikkelen?

De indruk van de deskundigen is dat op alle terreinen nog groei mogelijk is. De verdachte is
nog jong. Dan moet wel sprake zijn van de juiste orthopedagogische setting en een
langdurige, intensieve klinische behandeling. De behandeling zal in eerste instantie gericht
moeten zijn op het opbouwen van een gezonde omgang met problemen en stress en een
betere agressieregulatie. Ook zal de verdachte moeten leren om seksualiteit minder
verweven te laten zijn met agressie en om geen ziekmakende relaties aan te gaan.

Dan kan mogelijk worden bereikt dat hij - wanneer hij ooit weer op vrije voeten zal komen -
in staat zal zijn zich te gedragen naar de normen en waarden en de eisen van onze
samenleving. De deskundigen hebben tijdens de zitting naar voren gebracht dat ze bij een
plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en het daarbij behorende (ortho)pedagogisch
behandelklimaat nog ontwikkelingsmogelijkheden voor de verdachte zien. Uiteraard dienen
daarnaast ook de psychiatrische aandoeningen van de verdachte te worden behandeld.

De deskundigen vinden dat het behandeltraject zo snel mogelijk moet worden gestart,
omdat hoe eerder hiermee begonnen wordt, hoe groter de kans zal zijn dat die positieve
ontwikkelingen zich ook daadwerkelijk zullen voordoen.

Zou de verdachte niet met een PIJ in een inrichting voor jeugdigen worden geplaatst, maar
met de maatregel TBS in een TBS-instelling dan consolideert de bestaande
ontwikkelingsachterstand bij de verdachte en zal deze een (extra) beletsel vormen voor een
effectieve behandeling van de (kern)problematiek bij de verdachte.

Wat zeggen de deskundigen over de verwachte duur van de behandeling?

De deskundigen hebben aangegeven dat zij ervan uitgaan dat het behandeltraject vele
jaren zal duren. Zij schatten dat de periode van zes jaar, waaruit het totale onvoorwaardelijk
deel van de PIJ bestaat, zeer waarschijnlijk niet voldoende zal zijn en dat die maatregel na
die zes jaar zal moeten worden omgezet in een TBS met dwangverpleging. Deze
mogelijkheid is sinds enige jaren ook wettelijk verankerd.

Zou deze mogelijkheid niet hebben bestaan, zo heeft de psycholoog ter zitting aangegeven,
dan hadden zij geen andere optie gezien dan om toch maar een TBS met dwangverpleging
te adviseren, omdat men verwacht dat de klinische behandeling van de verdachte langer dan
die zes jaar zal gaan duren en het recidiverisico waarschijnlijk niet voor die tijd tot
aanvaardbare proporties zal zijn teruggebracht.

De standpunten van de verdediging en de officieren van justitie

De verdediging is het eens met het advies van de deskundigen en bepleit bij
bewezenverklaring van de feiten voor het opleggen van een PIJ aan de verdachte.

De officieren van justitie onderschrijven dat sprake is van een zeer complexe
persoonlijkheidsproblematiek bij de verdachte en dat de behandeling daarvan vele jaren zal
gaan duren. Het recidiverisico bij de verdachte is hoog. De duur van de PIJ zal onvoldoende
zijn om dit risico binnen de maximale termijn van de PIJ terug te brengen. Met omzetting van
die maatregel naar een TBS is nog geen ervaring omdat de mogelijkheid pas na 2014 in de
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wet is gekomen en omzetting pas in 2020 voor het eerst aan de orde is. Het is daarom geen
gegeven dat de PIJ zal worden omgezet in TBS.

De stoornissen van de verdachte vergen niet alleen een langdurige intensieve behandeling,
maar de zeer grove inbreuk op de lichamelijke en geestelijke integriteit van een jonge vrouw
en het hoge recidiverisico vergen ook een maximale bescherming van de samenleving. Tot
slot vragen de ernst van de feiten en de belangen van slachtoffer en samenleving om een
passende reactie in de vorm van een gevangenisstraf van langere duur dan mogelijk onder
het ASR. Om die reden wijzen de officieren van justitie toepassing van het ASR af.

Het oordeel van de rechtbank over de op te leggen maatregel 

De rechtbank is van oordeel dat meerdere strafdoelen de basis dienen te zijn voor de keuze
van de op te leggen maatregelen en sanctie. Zo zal het leed dat de slachtoffers is
aangedaan - en dat geldt zeker voor het slachtoffer van de eerste drie feiten - vergolden
dienen te worden door de verdachte gedurende vele jaren zijn vrijheid te ontnemen.
Daarnaast zal als belangrijk strafdoel moeten gelden dat de maatschappij beschermd moet
worden tegen nieuwe strafbare feiten die de verdachte zou kunnen gaan plegen wanneer
hij op enig moment weer vrij komt. Tot slot zal de verdachte zelf, voor zover mogelijk, het
toegebrachte leed en de schade aan de slachtoffers moeten vergoeden.

Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat de persoonlijkheid van de verdachte en
de omstandigheden waaronder het feit is begaan toepassing van het ASR vragen.

De verdachte is jong en heeft een grote achterstand in zijn sociaal emotionele ontwikkeling.

Ten tijde van het begaan van de misdrijven onder 1, 2, 3 en mogelijk ook bij feit 4 heeft bij
de verdachte bovendien een gebrekkige ontwikkeling en een ziekelijke stoornis van de
geestvermogens bestaan en met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat de
veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen en goederen het opleggen
van een maatregel als de PIJ of de TBS eisen.

Het recidiverisico bij de verdachte is hoog. Het staat buiten kijf dat de verdachte een
langjarige behandeling van zijn persoonlijkheids- en psychiatrische stoornissen nodig heeft
om dat risico tot aanvaardbare proporties terug te kunnen brengen.

Bij het maken van de keuze tussen die maatregelen is de rechtbank van oordeel dat de
deskundigen op goede gronden toepassing van het ASR hebben geadviseerd.

De rechtbank benadrukt dat daarbij niet het persoonlijke belang van de verdachte voorop
heeft gestaan. Doorslaggevend is voor de rechtbank dat de stoornissen van de verdachte zo
effectief mogelijk behandeld moeten worden. Een effectieve behandeling is immers de enige
manier om de maatschappij - ook in de verre toekomst - te beschermen tegen de verdachte.

De deskundigen hebben de rechtbank er voldoende van kunnen overtuigen dat daarvoor
gestreefd moet worden naar het zo maximaal mogelijk benutten van de mogelijkheden die er
nu nog zijn om de verdachte verder en beter op te voeden. Zo wordt voor het behandelen
van de verdachte en daarmee het beschermen van de maatschappij een zo gunstig
mogelijke uitgangspositie gecreëerd.

Daarbij is het voor de verdachte nodig om (eerst) behandeld te worden binnen een
orthopedagogische klimaat. Wanneer behandeling pas zou aanvangen na een flink aantal
jaren gevangenisstraf is de kans op een succesvolle behandeling voor deze verdachte veel
kleiner.

Omwille van met name het tweede strafdoel, te weten de bescherming van de maatschappij,
is het toepassen van het ASR aangewezen.

Omdat de adviezen van de deskundigen en de geschetste persoonlijkheid van de verdachte
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ook tot die conclusie leiden, zal de rechtbank ten aanzien van het bewezenverklaarde op
grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht het in de artikelen 77g tot en met
77hh neergelegde jeugdstrafrecht toepassen.

Dat het hier om een zeer ernstig en ‘volwassen’ feit gaat, maakt dit oordeel niet wezenlijk
anders. Bij het bepalen van een straf of maatregel heeft de rechtbank – zoals hiervoor
aangegeven – de verschillende strafdoelen voor ogen gehouden. De rechtbank begrijpt dat
het uit het oogpunt van vergelding voor aangeefster en voor de samenleving mogelijk lastig
te verteren zal zijn dat de verdachte een andere soort straf krijgt door de keuze voor het
ASR. Aangeefster heeft dit in haar slachtofferverklaring ook tot uitdrukking gebracht.

De rechtbank neemt echter met name de preventie als uitgangspunt. Wat aangeefster is
aangedaan door de verdachte mag niemand meer meemaken.

De verdachte moet daarom niet alleen worden gestraft en opgesloten, maar tegelijkertijd
ook zo effectief mogelijk worden behandeld.

De rechtbank benadrukt daarbij de verwachting en de noodzaak dat de verdachte nog vele
jaren behandeling in een gesloten en zwaar beveiligde setting in het kader van de PIJ krijgt.
De rechtbank gaat met de deskundigen ervan uit dat na ommekomst van de
onvoorwaardelijke duur van zes jaar van de PIJ het in de rede ligt dat een omzetting naar
een TBS met dwangverpleging wordt gerealiseerd, mocht dan het recidiverisico nog niet
voldoende zijn teruggebracht.

De rechtbank heeft begrip voor de twijfels van het openbaar ministerie over die omzetting,
maar benadrukt dat de verdachte vanwege zijn zeer gecompliceerde problematiek op dit
moment als het ware een ‘tikkende tijdbom’ is. Dat betekent dat zowel het openbaar
ministerie als de rechtbank de risico’ s goed moeten blijven monitoren en dat die risico’ s ook
later bij de beoordeling bij een eventuele omzetting ten volle mee moeten wegen. Daarbij
zal de rechtbank tegen die tijd moeten meewegen dat de deskundigen nu al inschatten dat
de PIJ-maatregel niet voldoende zal zijn en dat het waarschijnlijk nodig zal zijn om die om te
zetten in TBS.

Het oordeel van de rechtbank over de op te leggen straf

Wat heeft de verdachte gedaan (de feiten)? 

De verdachte heeft in anderhalve minuut tijd het leven van een onschuldig meisje verwoest.
Hij heeft zijn angst, frustratie en boosheid op de wereld en zichzelf afgereageerd op een
willekeurige voorbijgangster door haar te proberen te wurgen, haar te verkrachten en
ernstig en levensbedreigend te verwonden. Zijn intentie (ik wilde iemand veel pijn doen) was
afschuwelijk. Daarbij heeft hij ook de lichamelijke integriteit van aangeefster op een ernstige
manier geschonden. Door dit alles heeft zij psychisch letsel opgelopen (PTSS) en zal ze voor
het leven zijn getekend. Dit rekent de rechtbank de verdachte heel zwaar aan.

Ook de overige feiten zijn nare feiten. Het gaat om een tweetal straatroven waarbij de
verdachte zijn vrouwelijke slachtoffers naar hun huis is gevolgd en voor de deur van hun
woning de telefoon met geweld uit hun handen heeft getrokken. Verder gaat het om een
aanranding op dezelfde ochtend als de latere poging doodslag/verkrachting. Deze
aanranding is op zichzelf al vervelend en bedreigend, maar de gevoelens van angst zullen
nog zijn versterkt door de wetenschap dat de verdachte later die nacht op een nog veel
verschrikkelijker wijze een meisje heeft behandeld. Tot slot heeft de verdachte een
portemonnee met inhoud verduisterd. Hij had deze portemonnee eenvoudigweg af moeten
geven of anders daarvan af moeten blijven.

De persoon van de verdachte
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De rechtbank heeft in het uittreksel uit het documentatieregister (het strafblad) van de
verdachte gezien dat de verdachte in het verleden al eerder is veroordeeld voor vermogens-
en geweldsfeiten en nog in een proeftijd liep. De rechtbank houdt hiermee in zijn nadeel
rekening.

De rechtbank heeft daarnaast kennis genomen van wat de verdachte in zijn nog korte leven
al heeft meegemaakt. Hij is jarenlang op grove wijze mishandeld, ernstig verwaarloosd en
misbruikt. Ook is de hem geboden hulpverlening niet toereikend gebleken en zullen de vele
overplaatsingen van de verdachte de reactieve hechtingstoornis hebben verergerd. De
verdachte heeft als kind geen kennis genomen van een normaal leefpatroon en van de
normen en waarden, waarmee kinderen gebruikelijk opgroeien. Dit heeft in overwegende
mate zijn afwijkend gedrag bepaald.

Zoals eerder overwogen adviseren de deskundigen om de verdachte voor de feiten 1, 2 en 3
verminderd toerekeningsvatbaar te achten. De rechtbank neemt het advies van de
deskundigen op dit punt over.

Conclusie 

De ernst en de hoeveelheid van de feiten in combinatie met de recidive brengen mee dat niet
anders kan worden gereageerd dan door het opleggen van de maximaal mogelijk
vrijheidsstraf, te weten een jeugddetentie van twee jaar.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en
geboden.

Vordering benadeelde partij feiten 1, 2 en 3

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde 1] te [plaats] voor van
de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten. De benadeelde partij vordert een vergoeding van €
50.000,- aan immateriële schade. Zij stelt dat de strafbare feiten zowel fysiek als geestelijk grote
gevolgen voor haar hebben gehad. Ze heeft deze stelling onderbouwd met meerdere
doktersverklaringen. Het gevorderde bedrag is vergelijkbaar met het toegekende bedrag in een
vergelijkbare zaak.

De verdediging heeft gevraagd het gevorderde bedrag te matigen, omdat het te hoog is. De
uitspraak waarmee de benadeelde partij haar claim onderbouwt is niet vergelijkbaar.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte door de bewezen verklaarde feiten aan de benadeelde
partij rechtstreeks immateriële schade heeft toegebracht.

De rechtbank neemt bij de beoordeling van de vordering als uitgangspunt dat het gaat om
buitengewoon ernstig feiten die zich moeilijk laten vergelijken met andere zaken. De combinatie
van wurgen en de zeer gewelddadige verkrachting moeten enorm traumatiserend voor de
benadeelde partij zijn geweest.

Uit de overgelegde medische stukken blijkt ook dat de benadeelde partij zowel lichamelijk als
geestelijk ernstig is beschadigd. Ze moest met spoed geopereerd worden. Door de slagaderlijke
bloeding had ze al veel bloed verloren en om te voorkomen dat ze zou stikken moest een buis in
haar luchtpijp geplaatst worden, die pas later operatief verwijderd is.

Bovendien had ze meerdere inwendige beschadigingen die gehecht moesten worden.

Tot slot werd ze gedwongen om allerlei medicatie te gebruiken om te voorkomen dat ze een
seksueel overdraagbare ziekte zou oplopen, omdat de dader op dat moment nog onbekend was.

8 Vorderingen benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen
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Ze heeft al met al bijna twee weken in het ziekenhuis gelegen waarvan enkele dagen op de
intensive care.

Ook geestelijk heeft het grote gevolgen voor haar gehad. Bij haar is PTSS vastgesteld en hiervoor
zal ze een intensieve behandeling moeten ondergaan.

Bij de beoordeling van de hoogte van de immateriële schade neemt de rechtbank mee dat de
benadeelde partij een buitenlandse studente was die in Nederland verbleef voor haar studie.
Deze hele ervaring was daardoor extra traumatisch, omdat ze de taal niet sprak en haar familie
niet in de buurt was. Het letsel is bovendien toegebracht op een plek die voor vrouwen, en zeker
voor jong meisjes, zeer intiem is. Ondanks dat die letsels lichamelijk zijn hersteld, blijft bij haar de
wetenschap dat die plaats voor altijd beschadigd is. Dat geldt ook voor de zorg dat het letsel in de
toekomst nog zou kunnen leiden tot complicaties of problemen, bijvoorbeeld in een toekomstige
relatie of bij een zwangerschap.

Tot slot neemt de rechtbank bij de beoordeling mee dat het voor de benadeelde partij zeer zwaar
weegt dat zij door toedoen van de verdachte van een zelfstandige en onbezorgde studente tegen
haar wil is gemaakt tot een slachtoffer. Een stempel dat zij uitdrukkelijk wil afwijzen, maar
waaraan zij maar heel moeilijk kan ontsnappen vanwege de vele aandacht die aan deze zaak is
besteed in de landelijke media. Zij wordt hierdoor steeds opnieuw met deze zaak geconfronteerd.

Dit alles maakt dat het gevorderde bedrag van € 50.000,- voldoende is onderbouwd en redelijk is
en dus geheel zal worden toegewezen.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 21 juli 2018.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden
veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het
Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Vordering benadeelde partij feit 6

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde 2] te Rotterdam voor
het onder 6 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van € 109,39 aan
materiële schade en een vergoeding van € 1.000,- aan immateriële schade.

Vast staat dat aan de benadeelde partij door het onder 6 primair bewezen verklaarde strafbare
feit, rechtstreeks materiële schade is toegebracht. Dit deel van de vordering van € 109,39 is
voldoende onderbouwd en zal worden toegewezen.

Eveneens is vast komen te staan dat aan de benadeelde partij door het onder 6 primair bewezen
verklaarde strafbare feit, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar
maatstaven van billijkheid worden vastgesteld op € 500,-. De vordering wordt tot dit bedrag
toegewezen. De benadeelde partij zal voor het overige niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit
deel van de vordering kan bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 29 april 2018.

Nu de vordering van de benadeelde partij in enige mate zal worden toegewezen, zal de verdachte
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8.3

worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op
nihil.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het
Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Vordering benadeelde partij feit 7

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [naam benadeelde 3] te Rotterdam ter
zake van het onder 7 ten laste gelegde feit. De benadeelde partij vordert een vergoeding van €
346,50 aan materiële schade, te weten € 48,10 en € 123,- aan kosten voor vervanging van sloten
van het huis, € 39,40 aan kosten voor vervanging van het rijbewijs en € 136,- aan eigen risico.

Vaststaat dat aan de benadeelde partij door het onder 7 bewezen verklaarde strafbare feit,
verduistering van de portemonnee met pasjes en rijbewijs, rechtstreeks materiële schade is
toegebracht. Daarom zal de daarmee samenhangende gevorderde schadevergoeding van € 39,40
worden toegewezen. De overige schade heeft betrekking op feiten die de verdachte niet heeft
gepleegd. Dit deel van de vordering wordt afgewezen.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 1 april 2018.

Nu de vordering van de benadeelde partij (in enige mate) zal worden toegewezen, zal de
verdachte worden veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden
begroot op nihil.

Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel als bedoeld in artikel 36f van het
Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

Bij vonnis van 13 juli 2017 van de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag is de verdachte
eerder voor poging zware mishandeling veroordeeld voor zover van belang tot jeugddetentie voor de
duur van 96 dagen, waarvan een gedeelte groot 90 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2
jaar. De proeftijd is ingegaan op 28 juli 2017.

De hierboven bewezen verklaarde feiten zijn na het wijzen van dit vonnis en voor het einde van de
proeftijd gepleegd. Door het plegen van de bewezen feiten heeft de verdachte de aan het vonnis
verbonden algemene voorwaarde, dat hij voor het einde van de proeftijd geen nieuwe strafbare feiten
zou plegen, niet nageleefd.

Daarom zal de tenuitvoerlegging worden gelast van het voorwaardelijk gedeelte van de bij dat vonnis
aan de verdachte opgelegde straf.

Gelet is op de artikelen 45, 55, 77c, 77g, 77i, 77s, 77gg, 242, 246, 287, 302, 312 en 321 van het
Wetboek van Strafrecht.

9 Vordering tenuitvoerlegging

10 Toepasselijke wettelijke voorschriften
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De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

De rechtbank:

verklaart niet bewezen, dat de verdachte het onder 1 impliciet primair ten laste gelegde feit heeft
begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 impliciet subsidiair, 2, 3, 4, 5, 6 primair en 7 ten laste
gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte ook daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

legt aan de verdachte op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam
benadeelde 1] te [plaats] , te betalen een bedrag van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) aan
immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 21 juli 2018 tot aan de
dag der algehele voldoening;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 50.000,- (hoofdsom, zegge: vijftigduizend
euro); beveelt dat bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van €
50.000,- hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 285 dagen; toepassing van de hechtenis
heft de betalingsverplichting niet op;

11 Bijlagen

12 Beslissing
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veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam
benadeelde 2] te Rotterdam, te betalen een bedrag van € 609,39 (zegge:
tweehonderdnegenenvijftig euro en negenendertig cent), bestaande uit € 109,59 aan materiële
schade en € 500,- aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 29
april 2018 tot aan de dag der algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in het resterende deel van de vordering; bepaalt dat
dit deel van de vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 2] te Rotterdam te betalen € 609,39
(hoofdsom, zegge: zeshonderdennegen euro en negenendertig cent); beveelt dat bij gebreke van
volledige betaling en volledig verhaal van het bedrag van € 609,39 hechtenis zal worden toegepast
voor de duur van 12 dagen; toepassing van de hechtenis heft de betalingsverplichting niet op;

veroordeelt de verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [naam
benadeelde 3] te Roterdam, te betalen een bedrag van € 39,40 (zegge: negenendertig euro
veertig) aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 1 april 2018
tot aan de dag der algehele voldoening;

wijst af het door de benadeelde partij [naam benadeelde 3] meer of anders gevorderde;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij [naam benadeelde 3] te Rotterdam te betalen € 39,40
(hoofdsom, zegge: negenendertig euro en veertig cent);

gelast de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk gedeelte, groot 90 dagen, van de bij vonnis van
13 juli 2017 van de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag aan de veroordeelde opgelegde
jeugddetentie.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. C.G. van de Grampel, voorzitter,
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en mrs. G.P. van de Beek en B. Krijnen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. van Empelen, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 20 juni 2019.

Bijlage II (bewezenverklaarde feiten)

Feit 1:

hij op 21 juli 2018 te Rotterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk een persoon genaamd [naam slachtoffer 5] van het leven te beroven, met dat opzet (nadat
hij die [naam slachtoffer 5] . van achteren was genaderd) een T-shirt om de nek/hals van die [naam
slachtoffer 5] . heeft gedaan en/(vervolgens) dat T-shirt, meermalen met kracht heeft aangedraaid
en/of aangetrokken, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

Feit 2

hij op 21 juli 2018 te Rotterdam, door geweld iemand, te weten [naam slachtoffer 5] heeft gedwongen
tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van
die [naam slachtoffer 5] , namelijk het brengen en/of houden van zijn hand en vingers in de vagina
van die [naam slachtoffer 5] ,

bestaande het geweld uit het:

- onverhoeds van achteren benaderen van die [naam slachtoffer 5] . en/ het meermalen slaan van die
[naam slachtoffer 5] . op/tegen het hoofd en/

- het doen en/of draaien van een T-shirt om de nek/hals van die [naam slachtoffer 5] . en (vervolgens)
met kracht aandraaien en/of aantrekken van dat T-shirt, en/

- met kracht naar beneden trekken van de broek/legging en onderbroek van die [naam slachtoffer 5] .,
en/

(terwijl die [naam slachtoffer 5] . op haar rug op de grond lag) omdraaien van die [naam slachtoffer 5]
. naar haar

zij/buik, en/of

- ( met kracht) zijn hand of drie, althans één of meer vingers brengen en houden in de vagina van die
[naam slachtoffer 5] . en (vervolgens) met zijn hand vingers een haak maken en (daarmee) (een)
duwende en/of krabbende en/of trekkende beweging(en) maken in de vagina van die [naam
slachtoffer 5] .

Feit 3

hij op 21 juli 2018 te Rotterdam aan een persoon genaamd [naam slachtoffer 5]

opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten,

- een scheur in de kleine rechterschaamlip en/of

- scheuren (van 3 cm lengte) aan beiden zijden van de vaginawand en

- een scheur in de bilnaad doorlopend tot aan de kringspier met in de wond een slagaderlijke bloeding
heeft toegebracht door (met kracht) zijn hand of drie, althans één of meer vingers in de vagina van die
[naam slachtoffer 5] . te brengen en te houden en (vervolgens) met zijn hand en/ vingers een haak te
maken en/ (daarmee) (een) duwende en krabbende en/o£ trekkende beweging(en) te maken in de
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vagina van die [naam slachtoffer 5] .,

Feit 4

hij 21 juli 2018 te Rotterdam door geweld en andere £eitelijkheden iemand, te weten [naam
slachtoffer 4] , heeft gedwongen tot dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), namelijk het
aanraken/betasten van de (linker)bil, het geweld en/of een andere feitelijkheden hebben bestaan uit
het (onverhoeds) van achteren naderen van die [naam slachtoffer 4] en (daarna) een hand over de
mond van die [naam slachtoffer 4] leggen en/ vastpakken van die [naam slachtoffer 4] .

Feit 5

hij op 16 juli 2018 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening. heeft
weggenomen een mobiele telefoon (van het merk Samsung, type S7 Edge, geheel toebehorende aan
[naam slachtoffer 2] ,

welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweldtegen die [naam slachtoffer 2] , gepleegd
met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken , welk geweld bestond uit
het

- volgen en/of (onverhoeds) van achteren naderen van die [naam slachtoffer 2] en

- vervolgens(met kracht de mobiele telefoon uit de handen van die [naam slachtoffer 2]
trekken/rukken;

Feit 6:

hij op 29 april 2018 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen een mobiele telefoon (van het merk Iphone 6S,

zilverkleurig) met in de hoes van die telefoon een pinpas van de ABN-Amrobank, een OV chipkaart en
een rijbewijs ten name van [naam slachtoffer 3] , welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van
geweld gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden enf gemakkelijk te maken ,

welk geweld bestond uit het

volgen en/of (onverhoeds) van achteren naderen van die [naam slachtoffer 3] en/

vervolgensmet krachtde mobiele telefoon (met in de hoes van die telefoon een pinpas van de ABN-
Amrobank, een OV-chipkaart en een rijbewijs ten name van [naam slachtoffer 3] ), uit de handen van
die [naam slachtoffer 3] trekken/ rukken;

Feit 7:

hij in de periode van 23 maart 2018 tot en met 25 juli 2018 te Rotterdam, opzettelijk een zwarte
portemonnee met inhoud waaronder een rijbewijs op naam van [naam slachtoffer 1] en welk goed
verdachte anders dan door misdrijf onder zich had, te weten door vinding (op straat), wederrechtelijk
zich heeft toegeëigend.
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vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 30 augustus 2019 in
de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

geboren op [geboortedatum] 2003 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [straatnaam].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 16 augustus 2019.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. M.J. Flach, advocaat te Groningen.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. D. Roggen.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 17 februari 2019 te Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer
1] van het leven te beroven, met dat opzet (meermalen en/of met kracht) met een veerdrukpistool,
dan wel een (op een) (echt) vuurwapen (gelijkend voorwerp), althans een hard en/of
metalenvoorwerp, op en/of tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft/hebben geslagen en/of
(meermalen en/of met kracht en/of met geschoeide voet(en)) tegen het hoofd van die [slachtoffer 1]
heeft/hebben geschopt en/of (meermalen en/of met

kracht en/of met de vuist(en)) op en/of tegen hoofd en/of (elders) op en/of tegen het lichaam
heeft/hebben geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 17 februari 2019 te Groningen tezamen en in vereniging met anderen of een
ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een
persoon genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet
(meermalen en/of met kracht) met een veerdrukpistool, dan wel een (op een) (echt) vuurwapen
(gelijkend voorwerp), althans een hard en/of metalen voorwerp, op en/of tegen het hoofd van die
[slachtoffer 1] heeft/hebben geslagen en/of (meermalen en/of met kracht en/of met geschoeide
voet(en)) tegen het hoofd en/of (elders) op en/of tegen het lichaam van die [slachtoffer 1]
heeft/hebben geschopt en/of (meermalen en/of met kracht en/of met de vuist(en)) op en/of tegen
hoofd en/of (elders) op en/of tegen het lichaam heeft/hebben geslagen, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

[verdachte],

Tenlastelegging
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althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij op of omstreeks 17 februari 2019 te Groningen openlijk, te weten, op/aan of bij de Sluiskade, in elk
geval op of aan de openbare weg en/of op een voor het publiek toegankelijke plaats, in vereniging
geweld heeft gepleegd tegen een persoon te weten [slachtoffer 1] door hem (- zakelijk weergegeven
-)

- ( meermalen en/of met kracht) met een veerdrukpistool, dan wel een (op een) (echt) vuurwapen
(gelijkend voorwerp), althans een hard en/of metalen voorwerp, op en/of tegen het hoofd te slaan,
en/of

- ( meermalen en/of met kracht en/of met geschoeide voet(en)) tegen het hoofd en/of (elders) op
en/of tegen het lichaam te schoppen, en/of

- ( meermalen en/of met kracht en/of met de vuist(en)) op en/of tegen hoofd en/of (elders) op en/of
tegen het lichaam te slaan;

2.

hij op of omstreeks 17 februari 2019 te Groningen [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf
tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door een veerdrukpistool, dan wel een (op
een) (echt) vuurwapen (gelijkend voorwerp) in de richting van en/of op en/of tegen het hoofd van die
[slachtoffer 1] te houden en/of te drukken en/of (daarbij) dat veerdrukpistool, dan wel een (op een)
(echt) vuurwapen (gelijkend voorwerp) door te laden en/of (meermalen) de trekker van dat
veerdrukpistool, dan wel een (op een) (echt) vuurwapen (gelijkend voorwerp) over te halen en/of aan
die [slachtoffer 1] toe te voegen; "Ik schiet je dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of
strekking;

3.

hij op of omstreeks 16 februari 2019 te Groningen, tezamen en in vereniging met een of meer
anderen, althans alleen,

- een MacBook Pro (van het merk Apple, 13.3 inch. Grijs van kleur) en/of

- een Playstation 4 (zwart van kleur) en/of

- een Iphone 5 (wit van kleur) en/of

- een Samsung galaxy (wit van kleur) en/of

- een sleutel (van de berging) en/of

- buitenlandse (bank)biljetten en/of

- een monitor (van het merk BenQ, zwart van kleur, type Zowie RL2460),

in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [slachtoffer
2] en/of [slachtoffer 3], heeft weggenomen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te
eigenen, terwijl verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of die weg
te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel, door - zakelijk
weergegeven - (zonder toestemming of daartoe gerechtigd te zijn) met een voor nood te gebruiken
en/of in een bloempot verstopte huissleutel, de toegangsdeur van de woning te openen;

4.
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hij op of omstreeks 01 september 2018 te Groningen tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld,
in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een
ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of
vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 4], gepleegd met
het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op
heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit
van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en)
dat verdachte en/of zijn mededader(s) met bedekte gezichten en/of met een (op een)
stroomstootwapen/taser (gelijkend voorwerp) en/of een (op een) mes (gelijkend voorwerp) en/of een
(op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) het pand/de cafetaria ([naam cafetaria]) is/zijn
binnengedrongen/gegaan en/of met dat/die (op een) stroomstootwapen/taser (gelijkend voorwerp)
heeft/hebben gezwaaid en/of dat/die (op een) stroomstootwapen/taser (gelijkend voorwerp)
(meermalen of voortdurend) heeft/hebben laten knetteren en/of dat (op een) mes (gelijkend
voorwerp) tegen/op de buik, althans het lichaam, van die [slachtoffer 4] heeft/hebben
gehouden/gedrukt en/of dat (op een) pistool/vuurwapen (gelijkend voorwerp) op die [slachtoffer 4]
heeft/hebben gericht en/of gericht heeft/hebben gehouden.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor de onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste
gelegde feiten.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft betoogd dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder 1 primair ten
laste gelegde. Zij heeft daartoe aangevoerd dat uit het dossier blijkt dat er geen sprake was van
medeplegen door verdachte en medeverdachte [medeverdachte]. Verder blijkt dat niet kan worden
vastgesteld dat verdachte het slachtoffer tegen het hoofd heeft geschopt nadat hij hem met het
veerdrukpistool tegen het hoofd had geslagen.

Het door verdachte uitgeoefende geweld kan niet worden gekwalificeerd als een poging tot doodslag.
De onder 1 subsidiair ten laste gelegde poging tot zware mishandeling kan wettig en overtuigend
bewezen worden verklaard.

De onder 2 ten laste gelegde bedreiging kan wettig en overtuigend bewezen worden verklaard, met
uitzondering van de ten laste gelegde bedreigende woorden. Op grond van de verklaringen kan niet
worden vastgesteld dat verdachte degene was die deze woorden heeft geuit. Verder kan niet worden
vastgesteld dat verdachte de trekker heeft overgehaald; wel dat hij de slede naar achteren heeft
gehaald.

De raadsvrouw heeft zich ten aanzien van het onder 3 ten laste gelegde feit gerefereerd aan het
oordeel van de rechtbank. Verdachte heeft ten aanzien van dit feit verklaard dat de zoon van
aangeefster [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], met verdachte had afgesproken om de ten laste gelegde
goederen voor zover die aan [slachtoffer 3] toebehoorden, uit de woning weg te nemen. Door het te
laten lijken op een diefstal, kon er verzekeringsgeld geïnd worden. Daarnaast kon de opbrengst van

Beoordeling van het bewijs
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de verkoop van deze goederen worden verdeeld.

Verdachte moet van het onder 4 ten laste gelegde feit worden vrijgesproken, omdat er onvoldoende
bewijs is om tot een veroordeling te komen. De verklaring van [medeverdachte] is niet overtuigend.
Het op de slaapkamer van verdachte aangetroffen en door verdachte geschreven briefje waarin hij
over een overval spreekt, is geschreven onder invloed van wiet en moet in de context van de andere
door verdachte geschreven teksten worden gelezen. Verder geldt dat alle informatie die in het briefje
benoemd wordt, afkomstig is uit de uitzending van "Opsporing Verzocht" waarnaar verdachte gekeken
had. Hieruit kan dus niet worden afgeleid dat verdachte de tekst op basis van eigen ervaring heeft
geschreven.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank past de volgende bewijsmiddelen toe die de voor de bewezenverklaring redengevende
feiten en omstandigheden bevatten zoals hieronder zakelijk weergegeven.

Feiten 1 en 2

1. De door verdachte ter zitting van 16 augustus 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik heb op 17 februari 2019 te Groningen meermalen met een veerdrukpistool hard op het hoofd
geslagen van een jongen waarvan ik nu weet dat hij [slachtoffer 1] heet. [medeverdachte] heeft
tegen het hoofd van [slachtoffer 1] geschopt. [medeverdachte] en ik zijn vervolgens samen
weggegaan.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 18 februari 2019,
opgenomen op pagina 59 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland van 20 mei 2019,
inhoudend als verklaring van [slachtoffer 1]:

Op zondag 17 februari 2019 zat ik met een aantal vrienden in het parkje bij de Mediamarkt aan de
Sluiskade in Groningen. Verderop zaten 4 jongens. Een van die jongens rende samen met een andere
jongen naar mij toe. Ik zag dat hij een pistool trok en ik hoorde hem zeggen: ''ik ga je schieten''. Ik
hoorde dat hij dit een paar keer zei. Ik zag dat hij het vuurwapen in zijn hand had en dat hij dit
wapen op mij richtte. Op een gegeven moment kwam hij naar mij toe en hield het pistool tegen de
achterkant van mijn hoofd. Ik hoorde een leeg schot. Nadat ik dat hoorde, voelde ik iets heel hards
tegen mijn hoofd. Dit was twee of drie keer. Ik voelde dat het pijn deed. Daarna lag ik op de grond. Hij
ging samen met een vriend op mij inschoppen. Ik voelde dat dit op mijn hoofd was. Ik voelde dat dit
pijn deed.

Ik voelde toen allemaal bloed over mijn hoofd en rug stromen. Eén wond is met drie hechtingen
gehecht en de andere wond is geplakt.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 19 februari 2019,
opgenomen op pagina 78 e.v. e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [getuige]:

Op zondag 17 februari 2019 omstreeks 21:30 uur ben ik met een paar vrienden, vanaf

mijn huis, naar de stad gegaan om ergens te gaan zitten. We wilden naar het parkje achter de
Westerhaven gaan.

Bovenaan de trap zaten vier personen. Een van die personen was [verdachte], die ken ik via sociale
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media. Ik zag toen dat drie van dat groepje in de richting van [slachtoffer 1] renden. Van een van de
personen weet ik zeker dat het [verdachte] was.

Ik zag toen dat [verdachte] met zijn rechterhand naar zijn broek ging. Wat ik vervolgens zag is dat
[verdachte] iets in zijn handen hield. Ik zag dat hij zijn linkerhand er boven op legde en iets naar
achteren trok. Ik zag dat hij het vervolgens tegen het hoofd van [slachtoffer 1] zette. Ik zag dat
[verdachte] nog steeds in de richting van [slachtoffer 1] liep. Toen hij op ongeveer een halve meter
afstand van [slachtoffer 1] stond hoorde ik hem zeggen: ''Ik schiet je dood''. Vervolgens zag ik
duidelijk dat hij de trekker overhaalde. Ik zag echt duidelijk dat hij zijn vingeren naar achteren
bewoog en dus wilde gaan schieten. Ik stond slechts op een meter afstand. Direct daarop hoorde ik
een hele doffe knal. Ik zag toen dat het een zwart handpistool was. Vervolgens zag ik dat [verdachte]
het wapen opnieuw met zijn linkerhand probeerde door te laden. Volgens mij duwde [verdachte],
[slachtoffer 1] toen naar achter, ik zag dat [slachtoffer 1] op de grond viel. Ik zag dat hij het wapen
vervolgens heel hard tegen het hoofd van [slachtoffer 1] drukte.

Ik bedoel dan dat hij het er niet zacht tegenaan zette, maar hij drukte het met heel veel agressie
tegen het hoofd van [slachtoffer 1]. Het leek bijna wel of hij het pistool dwars door zijn hoofd wilde
duwen. Wat er daarna is gebeurd weet ik niet precies. Ik weet nog dat [slachtoffer 1] opeens op de
grond lag en dat [verdachte] een aantal keren heel hard met het pistool op het hoofd van [slachtoffer
1] sloeg. Ik zag toen dat het wapen uit elkaar viel en in verschillende delen in de bosschages terecht
kwam. Ik zag dat er rond [slachtoffer 1] allemaal bloed lag en dat hij een flinke hoofdwond had. Ik zag
dat [verdachte] daarna nog meerdere keren met beide vuisten hard op [slachtoffer 1] in sloeg. Ik zag
dat nog één van de andere twee jongens [slachtoffer 1] een harde trap gaf.

Feit 3

1. De door verdachte ter zitting van 16 augustus 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik ben op 16 februari 2019 te Groningen samen met [medeverdachte] de woning van de moeder van
[slachtoffer 3] binnengegaan met een bij de voordeur verstopte sleutel. Ik heb uit die woning een Mac
Book Pro, een PlayStation 4, een iPhone, een Samsung Galaxy, een sleutel, buitenlands geld en een
monitor meegenomen.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte van 18 maart 2019,
opgenomen op pagina 163 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 2]:

Ik doe aangifte mede namens: [slachtoffer 3].

Op zaterdag 16 februari 2019 verliet ik omstreeks 15:30 uur mijn woning aan [straatnaam] te
Groningen. Bij vertrek trok ik mijn voordeur achter mij dicht, deze valt dan in het slot. Zonder sleutel is
deze normaliter niet te openen. Op zondag 17 februari 2019 kwam ik omstreeks 17:30 uur weer thuis.
Omstreeks 22:45 uur wilde ik iets opzoeken op mijn computer. Dit betreft een MacBook Pro van het
merk Apple. Normaal gesproken ligt deze MacBook altijd op de keukentafel. Nu zag ik echter dat de
MacBook daar niet lag. Mijn zoon, [slachtoffer 3], is sinds vrijdag 15 februari op vakantie naar Spanje.
Ik belde hem om hem te vragen of hij mijn MacBook misschien had gebruikt en ergens anders had
opgeborgen. Hij vertelde mij dat hij de MacBook niet had gebruikt. Ik moest concluderen dat de
MacBook gestolen moest zijn. [slachtoffer 3] vroeg om naar zijn kamer te gaan om te kijken of zijn
PlayStation 4 er nog stond. Ik zag dat zijn Playstation er niet meer stond. Ik zag dat er kasten en
lades open stonden. [slachtoffer 3] vroeg hij me om naar mijn geldkistje te gaan waarin buitenlandse
valuta werd bewaard. Ik opende het kistje en zag dat het papiergeld weg was. Toen ik dit aan
[slachtoffer 3] vertelde hoorde ik hem zeggen: "mam, dan weet ik wie het gedaan heeft". [slachtoffer
3] vertelde dat hij zijn vriend [verdachte] namelijk de stapel biljetten ongeveer een maand geleden
had laten zien. [slachtoffer 3] wilde opscheppen en zei tegen [verdachte] dat het veel geld waard
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was. Ik zei tegen [slachtoffer 3] dat er geen sporen van braak waren en vroeg hem of [verdachte] kon
weten waar de sleutel ligt. [slachtoffer 3] vertelde mij dat hij vorige maand, in januari, eens naar
binnen was gegaan met de noodsleutel en dat [verdachte] had gezien waar hij deze vandaan haalde.
Ik sprak nog steeds met [slachtoffer 3] aan de telefoon en hoorde dat hij zei dat hij via de Instagram
account van [verdachte] had gezien dat hij een laptop en een PlayStation aan iemand probeerde te
verkopen.

Een opsomming van de spullen die ik mis;

- MacBook Pro.

- Playstation 4. Van mijn zoon [slachtoffer 3].

- IPhone 5. Van mijn zoon [slachtoffer 3].

- Samsung Galaxy. Van mijn zoon [slachtoffer 3].

- Sleutel van de berging.

- Buitenlandse biljetten

Feit 4

1. De door verdachte ter zitting van 16 augustus 2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudend:

Ik heb in een schrift geschreven dat ik een OV had gezet in september, toen ik nog 14 jaar was. Met
een OV bedoel ik een overval. Dit schrift lag in mijn slaapkamer.

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte van 1 september 2018,
opgenomen op pagina 230 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van [slachtoffer 4]:

Vandaag l september 2018 was ik aan het werk in de cafetaria [naam cafetaria] gelegen aan
[straatnaam] te Groningen. Ik ben eigenaar van de zaak samen met mijn man genaamd [naam 1].

Wij waren met zijn tweeën aan het werk en op dat moment stond er l klant binnen. Het was
omstreeks 22:00 uur.

Ik stond op het moment achter de kassa en had zicht op wie er binnen komt. Ik was even aan het
frituren, ik hoorde geluid vanuit de ingang/voordeur komen. Ik draaide mij om en ik zag dat er drie
personen binnen waren gekomen. Een van die personen liep direct naar mij achter de kassa. Ik zag
dat deze persoon een mes in zijn handen had. De persoon die achter de kassa kwam drukte het mes
tegen mijn buik aan. Ik zag dat het een klein mes betrof een soort fruitmesje. De andere twee die
bleven aan de andere kant van de kassa staan. Een van die personen had een taser in zijn handen.
Deze schreeuwde dat ze geld wilden hebben. Ik deed de kassa lade open en ik zei hierbij tegen de
man met het mes, pak maar. De persoon die achter de kassa stond pakte geld uit de kassalade,
vervolgens zag die een bakje staan waar wij kleingeld in hebben. Ik zag dat de persoon hier ook nog
een greep in deed. Ik rende richting het barretje waar mijn telefoon lag. Ik pakte mijn mobiel en riep,
als jullie niet weg gaan bel ik.

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige, d.d. 6 maart 2019,
opgenomen op pagina 261 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van
[medeverdachte]:

Ongeveer drie weken geleden logeerde ik bij [naam 2]. Toen ik daar was kwam [verdachte] ook
langs.Toen ik bij [naam 2] was vertelde [verdachte] mij dat hij een overval had gepleegd op een
cafetaria in de wijk Helpman. Hij heeft toen ook de beelden laten zien van Opsporing Verzocht.
[verdachte] vertelde mij toen dat hij de jongen was met de taser. Hij vertelde ook nog dat ze dachten
dat een van de twee anderen een meisje was maar dat was niet zo. Ook dat was een jongen. Hij had
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wel meisjeskleding aan volgens [verdachte]. Ik weet echt niet wie die andere twee zijn. [verdachte]
heet ook nog gezegd dat de vrouw niet heeft gezegd dat zij de politie zou bellen, dat was volgens
[verdachte] niet waar. De vrouw zou helemaal niets hebben gezegd.

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt verhoor van getuige, d.d. 4 april 2019, opgenomen op
pagina 296 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van [slachtoffer 3]:

V: Ik heb jou gisteren uitgelegd dat de informatie die jij hebt met betrekking tot de overval op
cafetaria "[naam cafetaria]" voor ons onderzoek van belang is.

V: Wat kan jij ons vertellen over deze overval?

V: Wie hebben het gedaan?

A: 3 jongens

V: Wie zijn die 3 jongens?

A: [verdachte]

V: En de andere 2?

A: Dat ga ik niet zeggen.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen, d.d. 20 december 2018,
opgenomen op pagina 316 van voornoemd dossier, inhoudende als verklaring van verbalisant:

Tijdens de doorzoeking in de slaapkamer van verdachte [verdachte] werd onder andere een schrift
formaat A5 aangetroffen en in beslag genomen. In dit schrift is l pagina beschreven, dit betreft de
eerste pagina. Hierop staat het volgende geschreven:

"Donderdag 20 december 2018 22:00

Hoi mijn naam is [verdachte] ik ben 15 nu eigenlijk wou ik dit schrijven beginnen op l januari 2019
maar ik dacht dat ik het zou vergeten. ik ben de laatste tijd echt klaar met het leven, en ik zie nog
allerlij tegenslagen aan komen, school is gewoon aan het zeuren aan me hoofd, ik ben op een race in
de nacht terwijl ik over een paar uur school heb. Dat sws 1x per week, ik smoke veelste veel, en ik
merk dat me stress toeneemt hoe meer nuchter ik ben. 24/7 denk ik aan geld, in september heb ik
een OV gezet toen was ik nog 14. ik was de eerste youngboy van groningen op opsporing verzocht.
niks om trots op te zijn... maar ik krijg er zoveel respect door".

Feit 1 en 2

De rechtbank stelt op grond van de bewijsmiddelen vast dat verdachte het slachtoffer meermalen
hard met een veerdrukpistool tegen het hoofd heeft geslagen; dusdanig hard dat het pistool in
stukken uiteen viel. Verdachte heeft het slachtoffer vervolgens nog met de vuisten geslagen.
[medeverdachte] heeft het slachtoffer tegen het hoofd geschopt.

Anders dan de raadsvrouw heeft betoogd, is de rechtbank van oordeel dat er tussen verdachte en
[medeverdachte] sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking en gezamenlijke uitvoering.
De geweldshandelingen die beiden hebben gepleegd, volgden elkaar direct op en nadat het geweld
stopte zijn beide jongens gezamenlijk vertrokken.

De rechtbank is verder van oordeel dat het op de hiervoor omschreven wijze slaan en schoppen tegen
het hoofd, een zeer kwetsbaar onderdeel van het lichaam, de aanmerkelijke kans op het ontstaan van
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dodelijk letsel in het leven roept. Uit de gedragingen van beide verdachten moet worden afgeleid, dat
het niet anders kan dan dat zij deze kans bewust hebben aanvaard. Aldus kan voorwaardelijk opzet
op de dood worden aangenomen. De rechtbank acht het onder 1 primair ten laste gelegde feit dan
ook wettig en overtuigend bewezen.

Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde feit is de rechtbank van oordeel dat het verweer van
de raadsvrouw door de inhoud van de opgesomde bewijsmiddelen wordt weerlegd. De rechtbank acht
ook dit feit wettig en overtuigend bewezen.

Feit 3

De rechtbank overweegt met betrekking tot het onder 3 ten laste gelegde feit als volgt.

Verdachte heeft bekend dat hij met een sleutel de woning van de moeder van [slachtoffer 3] is
binnengegaan. Hij deed dit samen met [medeverdachte]. Verdachte en [medeverdachte] hebben de
goederen zoals die in de tenlastelegging zijn opgesomd meegenomen. Verdachte heeft verder
verklaard dat hij – kortgezegd – toestemming had om de goederen die aan [slachtoffer 3]
toebehoorden mee te nemen. Hij bestrijdt daarmee het wederrechtelijke van zijn handelen voor zover
het die goederen betreft.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van verdachte dat hij een afspraak had met [slachtoffer
3] niet wordt gesteund door enig ander bewijsmiddel en onaannemelijk is. De rechtbank neemt bij dit
oordeel in aanmerking dat [slachtoffer 3] heeft ontkend een afspraak met verdachte te hebben
gemaakt over het wegnemen van goederen. Verdachte heeft daarnaast desgevraagd geen enkel
detail kunnen geven over hetgeen hij met [slachtoffer 3] had afgesproken over bijvoorbeeld het
verkopen van de goederen en de verdeling van de opbrengst. Ook heeft verdachte geen zicht
gehouden op de betreffende goederen nadat deze uit het huis waren meegenomen en wist hij niet
waar de goederen terechtgekomen zijn. Ten slotte blijkt uit de aangifte van mevrouw [slachtoffer 2]
dat haar zoon [slachtoffer 3] direct zijn vermoedens richting verdachte tegen haar uitsprak. In geval
van een afspraak tussen [slachtoffer 3] en verdachte had dit niet voor de hand gelegen.

Het onder 3 ten laste gelegde feit is naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend
bewezen.

Feit 4

Verdachte heeft steeds ontkend iets met de ten laste gelegde overval te maken te hebben.

Op grond van de met betrekking tot dit feit opgesomde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang
beschouwd, komt de rechtbank echter tot het oordeel dat het feit niet alleen wettig maar ook
overtuigend bewezen is. Deze overtuiging baseert de rechtbank met name op het volgende. Uit de
verklaring van [medeverdachte] blijkt dat verdachte hem niet slechts heeft verteld dat hij één van de
daders was, maar dat hij hem ook specifieke details over de overval heeft verteld. Zo zou aangeefster
volgens verdachte, anders dan in de uitzending van Opsporing Verzocht werd vermeld, tijdens de
overval niet hebben gezegd dat zij de politie zou bellen. Het geven van dit soort specifieke details
draagt bij aan de overtuiging dat verdachte zelf bij de overval betrokken is geweest. Overigens is
[medeverdachte] niet de enige die verdachte als dader aanwijst. Ook [slachtoffer 3] noemt de naam
van verdachte.

Daarnaast is er het briefje dat in de slaapkamer van verdachte is aangetroffen, waarin hij aangeeft op
zijn veertiende, in september, een overval te hebben gepleegd en in Opsporing Verzocht te zien is
geweest. De rechtbank gaat er gezien deze details vanuit dat verdachte in het door hem geschreven
briefje doelt op de overval op cafetaria [naam cafetaria].

Verdachte verklaart niet eenduidig over zijn beweegredenen voor het schrijven van deze tekst. Dat hij
dit louter en alleen heeft opgeschreven om stoer te doen en bij anderen respect af te dwingen acht
de rechtbank, gelet op de plaats waar het is aangetroffen (de beslotenheid van zijn eigen kamer) en
de treurige en enigszins wanhopige toonzetting, niet aannemelijk. Dat verdachte meerdere
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(rap)teksten heeft geschreven over criminaliteit en het straatleven maakt niet dat voornoemde tekst
om die reden niet serieus genomen kan worden. Deze tekst wijkt qua vorm en toonzetting overigens
dusdanig af van deze raps dat aangenomen moet worden dat deze met een andere intentie is
geschreven. De rechtbank gaat er van uit dat verdachte hier (als in een dagboek) zijn eigen
ervaringen en gedachten aan het papier heeft toevertrouwd.

De rechtbank acht de feiten 1 primair, 2, 3 en 4 wettig en overtuigend bewezen, met dien verstande
dat:

1. Primair

hij op 17 februari 2019 te Groningen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven te beroven, met dat
opzet meermalen en met kracht met een veerdrukpistool, op en tegen het hoofd van die [slachtoffer
1] heeft geslagen en meermalen en met kracht en met geschoeide voet tegen het hoofd van die
[slachtoffer 1] heeft geschopt en meermalen met kracht met de vuisten tegen het hoofd heeft
geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 17 februari 2019 te Groningen, [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven
gericht, door een veerdrukpistool in de richting van en tegen het hoofd van die [slachtoffer 1] te
houden en te drukken en daarbij dat veerdrukpistool door te laden en de trekker van dat
veerdrukpistool over te halen en aan die [slachtoffer 1] toe te voegen; "Ik schiet je dood", althans
woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

3.

hij op 16 februari 2019 te Groningen, tezamen en in vereniging met een ander

- een MacBook Pro en

- een PlayStation 4 en

- een iPhone 5 en

- een Samsung Galaxy en

- een sleutel van de berging en

- buitenlandse bankbiljetten en

- een monitor

dat aan een ander toebehoorde, te weten aan [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3], heeft weggenomen
met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, terwijl verdachte zich de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van een valse sleutel, door - zakelijk weergegeven
- zonder toestemming of daartoe gerechtigd te zijn met een voor nood te gebruiken huissleutel, de
toegangsdeur van de woning te openen;

Bewezenverklaring
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4.

hij op 1 september 2018 te Groningen tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld, geheel of ten dele toebehorende aan
[slachtoffer 4], welke diefstal werd voorafgegaan door en vergezeld van bedreiging met geweld tegen
[slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken,
welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en zijn mededaders met bedekte
gezichten en met een taser en een mes en een op een pistool gelijkend voorwerp de cafetaria [naam
cafetaria] is binnengedrongen en met die taser heeft gezwaaid en die taser meermalen heeft laten
knetteren en dat mes tegen de buik van die [slachtoffer 4] heeft gehouden en dat op een pistool
gelijkend voorwerp op die [slachtoffer 4] heeft gericht en gericht heeft gehouden.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de
rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Het bewezen verklaarde levert op:

1. Primair Medeplegen van poging tot doodslag.

2. Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

3. Diefstal, door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats
van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels.

4. Diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die
diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer
verenigde personen

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid
uitsluiten.

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1 primair, 2, 3 en 4 wordt

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte
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veroordeeld tot een jeugddetentie gelijk aan de duur van de voorlopige hechtenis, te weten 73 dagen
met aftrek van voorarrest. Voorts vordert de officier van justitie voorwaardelijke oplegging van de
maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (verder: PIJ-maatregel) met een proeftijd voor de
duur van twee jaar en daarbij de voorwaarden zoals geadviseerd in het rapport van de Raad voor de
Kinderbescherming. De officier van justitie heeft ten slotte gevorderd dat de voorwaarden dadelijk
uitvoerbaar worden verklaard.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gepleit voor oplegging van een jeugddetentie gelijk aan de duur van de
voorlopige hechtenis alsmede een (voorwaardelijke) werkstraf. Gelet op de door de raadsvrouw
bepleite vrijspraken verzoekt zij dat aan verdachte niet de voorwaardelijke PIJ-maatregel wordt
opgelegd en evenmin het traject ITB Harde Kern. Indien gewenst kan reclasseringstoezicht als
voorwaarde worden gesteld bij een voorwaardelijk straf.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het
bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van
verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, de opgemaakte
rapportages en het uittreksel uit de justitiële documentatie. De rechtbank heeft verder rekening
gehouden met de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft daarbij met name gelet op de volgende rapportages:

- Raad voor de Kinderbescherming d.d. 4 augustus 2019;

- psychiatrisch onderzoek door R.F. Ferdinand, d.d. 19 juni 2019;

- psychologisch onderzoek door G. van der Stam-van der Kleij, d.d. 19 juni 2019;

Ter terechtzitting hebben de heer [naam 3] namens de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de
Raad) en de heer [naam 4] namens de jeugdreclassering een toelichting gegeven op de rapporten.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van een poging tot doodslag, een
bedreiging met de dood, een diefstal uit een woning en een gewapende overval op een cafetaria. Het
betreffen zeer ernstige feiten waarbij het voor zich spreekt dat met name de ernstige geweldsfeiten
zeer grote gevolgen hebben voor de slachtoffers, die van de gevolgen vaak nog lange tijd last
ondervinden. Hoe fors de impact van een geweldsdelict is blijkt wel uit de slachtofferverklaring van
[slachtoffer 1] zoals die ter terechtzitting is gegeven.

Verdachte is niet eerder veroordeeld. Hij is psychologisch en psychiatrisch onderzocht.

Beide deskundigen concluderen dat sprake is van een 15-jarige gemiddeld intelligente jongen met een
oppositionele opstandige stoornis, een normoverschrijdende-gedragsstoornis en een stoornis in
cannabisgebruik. Onderliggend is sprake van een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De feiten
zijn onder invloed van deze stoornissen gepleegd en de deskundigen concluderen dat verdachte
verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. De recidivekans ten aanzien van een
geweldsdelict wordt als hoog ingeschat. De recidivekans ten aanzien van een vermogensdelict wordt
als verhoogd ingeschat.
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De psychiater en de psycholoog adviseren dat aan verdachte een voorwaardelijke PIJ-maatregel
wordt opgelegd. Verdachte heeft in het verleden laten zien dat hij zeer moeilijk te beïnvloeden is door
opvoeders en andere verantwoordelijke volwassenen. Om recidive te voorkomen is intensieve
behandeling nodig. Als verdachte ambulant wordt behandeld is er een kans dat hij zich niet aan de
voorwaarden houdt. Daarom is een stok achter de deur nodig en de mogelijkheid om verdachte alsnog
klinisch te laten behandelen als laatste kans om alsnog tot een positieve ontwikkeling te komen. In
geval van oplegging van een gedragsbeïnvloedende maatregel is de mogelijkheid van een klinische
intensieve behandeling onvoldoende aanwezig.

De Raad heeft in haar rapport eveneens ernstige zorgen over de persoonlijkheidsontwikkeling van
verdachte en de daarmee samenhangende kans op herhaling benoemd. De Raad stelt dat er nog
mogelijkheden zijn voor behandeling en begeleiding en dat dit de kans op herhaling zal verminderen.
Wel moet deze behandeling is een fors gedwongen kader plaats vinden om de schreefgroei in zijn
ontwikkeling bij te sturen en de zorgen te doen afnemen.

De Raad concludeert dat zij zich kan vinden in de overweging van de psycholoog en de psychiater dat
bij een GBM het alternatief van een klinische intensieve behandeling onvoldoende aanwezig is, terwijl
dit bij onvoldoende resultaten of recidive wel noodzakelijk

wordt geacht. De Raad adviseert daarom eveneens dat aan verdachte een voorwaardelijke PIJ-
maatregel wordt opgelegd met als bijzondere voorwaarden reclasseringstoezicht, waarvan de eerste
zes maanden ITB Harde Kern, Elektronische Toezicht op het locatiegebod/-verbod, meewerken aan
noodzakelijk geachte behandeling(en) bij FJP Accare, het volgen van onderwijs, meewerken aan
behandeling in de vorm van MDFT en een drugs- en alcoholverbod met bloedonderzoek of
urinecontrole. De Raad adviseert dat de bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar worden
verklaard. De Raad adviseert verder dat aan verdachte een jeugddetentie wordt opgelegd gelijk aan
de duur van het voorarrest alsmede een werkstraf.

De heer [naam 3] heeft ter terechtzitting het advies van de Raad bevestigd.

Namens de jeugdreclassering heeft de heer [naam 4] verklaard dat zij tevreden zijn over het verloop
van de schorsing van de voorlopige hechtenis. Op één incident na heeft verdachte zich aan de
voorwaarden gehouden. MDFT behandeling is al begonnen in het kader van de schorsing. Factor 5
heeft binnen de schorsing dagbesteding en scholing verzorgd.

De jeugdreclassering kan zich vinden in het strafadvies en in de geadviseerde bijzondere
voorwaarden.

De rechtbank stelt vast dat de gepleegde feiten misdrijven zijn waarop naar de wettelijke omschrijving
een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld. Op grond van hetgeen de psycholoog, de
psychiater, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering in hun rapporten en
terechtzitting vermelden is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat bij de verdachte ten tijde van
het begaan van het misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens
bestond en daarnaast de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen en
goederen het opleggen van een PIJ-maatregel eisen. Bovendien is deze maatregel in het belang van
een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van verdachte.

De rechtbank is op grond van de uitgebrachte rapportages en hetgeen ter terechtzitting is besproken,
tot het oordeel gekomen dat behandeling voor verdachte noodzakelijk is en dat het kader dat een
voorwaardelijke PIJ-maatregel biedt noodzakelijk is om zeker te stellen dat deze behandeling zal
plaatsvinden. Immers, indien verdachte zich niet, dan wel onvoldoende aan de voorwaarden zou
houden, bestaat de mogelijkheid om de behandeling in het kader van de onvoorwaardelijke PIJ-
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maatregel te laten plaatsvinden. Een voorwaardelijke straf biedt die garantie niet. De rechtbank zal
dan ook overgaan tot het opleggen van de geadviseerde bijzondere voorwaarden binnen het kader
van een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een jeugddetentie
opleggen gelijk aan de duur van de ondergane voorlopige hechtenis.

Omdat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van
een of meer personen spreekt de rechtbank uit dat, gelet op artikel 77za Wetboek van Strafrecht, de
hierboven gestelde voorwaarden en de op grond van artikel 77aa Wetboek van Strafrecht te verlenen
hulp en steun, dadelijk uitvoerbaar zijn.

De rechtbank overweegt verder dat de PIJ-maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf
dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of
meer personen en dat bij verdachte tijdens het begaan van het feit een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Verlenging van de PIJ- maatregel is in dit geval
mogelijk voor zover de maatregel daardoor de duur van zeven jaar niet te boven gaat.

[slachtoffer 1], wettelijk vertegenwoordigd door de heer [naam 5], heeft zich als benadeelde partij in
het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding, ten aanzien waarvan mr. F.B.
Flooren als gemachtigde optreedt.

Gevorderd wordt een bedrag van € 5000,00 ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering moet worden toegewezen
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel waarbij de vervangende jeugddetentie op nihil
moet worden gesteld.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft verweer gevoerd ten aanzien van de hoogte van de vordering. Zij heeft, onder
verwijzing naar jurisprudentie, verzocht het gevorderde bedrag te matigen tot

€ 750,00.

Oordeel van de rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde
schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het onder 1 primair en 2
bewezen verklaarde feit.

Gelet op de ernst en de aard van het tegen [slachtoffer 1] gebruikte geweld en de psychische
gevolgen die hij van de bedreiging met de dood en het gebruikte geweld blijkens de onderbouwing
van de vordering heeft ondervonden en nog steeds ondervindt, komt de rechtbank tot het oordeel dat
de gestelde immateriële schade billijk is en in overeenstemming met in vergelijkbare zaken
toegewezen bedragen. De rechtbank zal de vordering dan ook toewijzen, vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 17 februari 2019.

Benadeelde partij
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De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met een ander heeft gepleegd en dat
zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. De rechtbank zal
daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te
betalen indien zijn medeverdachte deze al heeft betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel
opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak
in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de
benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 45, 57, 77a, 77g, 77i, 77s, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg,
77za, 285, 287, 310, 311 en 312 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten
tijde van het bewezen verklaarde.

Verklaart het onder 1 primair, 2, 3 en 4 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals
voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen
verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en/of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde jeugddetentie
geheel in mindering zal worden gebracht.

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

Een jeugddetentie voor de duur van 74 dagen.
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Bepaalt, dat deze maatregel niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht
gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt
vastgesteld op 2 jaren, de hierna te noemen voorwaarden niet heeft nageleefd.

Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan
een strafbaar feit.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich in het kader van de jeugdreclasseringsmaatregel op uitnodiging meldt bij
Leger des Heils, Jeugdbescherming & Reclassering te Groningen, en dat hij zich daarna zal blijven
melden zo lang en zo frequent als deze instelling dat gedurende de proeftijd noodzakelijk acht;

2. dat de veroordeelde gedurende de proeftijd en zolang de het Leger des Heils - Jeugdbescherming
en Reclassering het noodzakelijk acht, aanwezig zal zijn op de navolgende locatie: [straatnaam],
[plaats], op door de jeugdreclassering vastgestelde tijdstippen;

3. dat de veroordeelde zich ter controle van het locatiegebod onder elektronisch toezicht zal stellen
van de gecertificeerde instelling te weten Leger des Heils -

Jeugdbescherming en Reclassering;

4. dat de veroordeelde zich onder behandeling zal stellen bij FJP Accare, of een soortgelijke instantie,
en meewerkt aan de nodig geachte behandeling, waaronder agressieregulatie therapie (ART) of
psychomotorische therapie (PMT) en cognitieve gedragstherapie en/of Schema therapie;

5. dat de veroordeelde onderwijs zal volgen teneinde een startkwalificatie te behalen;

6. dat de veroordeelde meewerkt aan behandeling in de vorm van MDFT;

7. dat de veroordeelde zich zal onthouden van het gebruik van drugs en alcohol en zich verplicht ten
behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek.

8. dat de veroordeelde gedurende de eerste zes maanden van de proeftijd in het kader van het
jeugdreclasseringstoezicht zal meewerken aan de maatregel Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern
(ITB Harde Kern), nader in te vullen door Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering, waarbij
de veroordeelde zich zal houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die maatregel door die
instelling zullen worden gegeven.

Draagt voornoemde instelling op toezicht te houden op de naleving van de bijzondere voorwaarde en
de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden, waarvan de eerste zes maanden van de
proeftijd in het kader van Intensieve Trajectbegeleiding Harde Kern.

Voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van
een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.
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- medewerking zal verlenen aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en
met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder
begrepen.

Beveelt dat de gestelde voorwaarden en het uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1], wettelijk vertegenwoordigd door
[naam 5], toe en veroordeelt verdachte mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een
bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 17
februari 2019, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van verdachte geheel of
gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], te
betalen een bedrag van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 17 februari 2019, en stelt de vervangende jeugddetentie op nihil en in dier voege, dat indien dit
bedrag door de mededader van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in
zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit bedrag bestaat uit immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 1], daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van Bruggen, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. M.B.W. Venema en
mr. R.R. van der Heide, rechters, bijgestaan door mr. E.M. Troost-van Baalen, griffier, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 30 augustus 2019.

Mr. Van der Heide is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 28-03-2019

Datum publicatie 19-04-2019

Zaaknummer 10/710287-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Jeugdstrafrecht. Poging tot moord. Voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd nu de
verdachte langdurige behandeling nodig heeft maar wel open staat voor
behandeling. Echter is het van belang dat de verdachte zich niet (op een later
moment) alsnog aan deze behadeling zal onttrekken. Dadelijk uitvoerbaar.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team jeugd

Parketnummer: 10/710287-18

Datum uitspraak: 28 maart 2019

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 2004,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres verdachte] , [woonplaats verdachte] ,

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd in RJJI De Hunnerberg te
Nijmegen,

raadsman mr. P. van Tour, advocaat te Rotterdam.

Gelet is op het onderzoek op de besloten terechtzitting van 14 maart 2019.

ECLI:NL:RBROT:2019:3079

Rechtbank Rotterdam

1 Onderzoek op de terechtzitting
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4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de
tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De officier van justitie mr. A.P.G. de Beer heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het ten laste gelegde;
veroordeling van de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 115 dagen met aftrek
van voorarrest;
oplegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, voorwaardelijk, met een
proeftijd van twee jaar, met de algemene en van rechtswege geldende voorwaarden, en met als
bijzondere voorwaarden dat de verdachte:

 medewerking verleent aan opname en behandeling bij De Catamaran en, zo nodig, aan
voortzetting van behandeling elders;

 geen contact heeft met [naam aangeefster] ;

 geen contact heeft met [naam vriend verdachte] ;

met opdracht aan de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond tot het
houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de verdachte ten
behoeve daarvan te begeleiden;
dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden en het uit te oefenen toezicht.

Bewijswaardering

officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde
feit, te weten, het opzettelijk en met voorbedachte rade de aangeefster om het leven
proberen te brengen door meermalen met een mes te steken in het lichaam van de
aangeefster.

standpunt verdediging

De verdediging heeft bepleit dat geen sprake is van voorbedachte raad. Een ruzie met
[naam vriend verdachte] , buiten de woning waar de aangeefster zich in bevond, heeft
gezorgd voor escalatie van de situatie. De verdachte heeft gehandeld in een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling waardoor zij niet kon stoppen en niet kon nadenken. Het was de
bedoeling van de verdachte om de aangeefster pijn te doen en haar klappen te geven. De
verdachte heeft echter geen opzet gehad op de dood van de aangeefster, ook geen
voorwaardelijk opzet. De verdachte heeft niet het risico aanvaard dat de aangeefster had
kunnen komen te overlijden. Dit maakt dat de verdediging zich op het standpunt stelt dat
slechts poging tot zware mishandeling kan worden bewezen.

Beoordeling

Verdachtes verklaring houdt onder meer in dat zij na binnenkomst in de woonkamer en
voordat zij de aangeefster die in de woonkamer op de bank zat aanviel, het mes dat zij bij
zich had en in de hand had, op de grond zou hebben gegooid. Zij zou dit mes weer hebben
gepakt en pas hebben gebruikt toen zij op de grond lag met de aangeefster bovenop zich,
op het moment dat de situatie voor haar zelf bedreigend was geworden. De rechtbank gaat
niet mee met deze verklaring en verwerpt deze, nu de gang van zaken zoals verdachte die

2 Tenlastelegging

3 Eis officier van justitie

4 Waardering van het bewijs
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beschrijft niet strookt met de overige zich in het dossier bevindende stukken.

De rechtbank overweegt dat de navolgende feiten en omstandigheden blijken uit de zich in
het dossier bevindende stukken en het verhandelde ter zitting. De verdachte heeft
telefonisch contact opgenomen met een vriendin die in de huiskamer van de woning te
Spijkenisse aanwezig was, om te controleren of haar vriend [naam vriend verdachte] soms in
die woning was, en wel samen / tegelijk met de aangeefster. Toen dit het geval bleek, heeft
de verdachte een mes gepakt uit de woning van haar vader. Zij heeft telefonisch contact
opgenomen met haar vriend en heeft op een zekere plek buiten de genoemde woning met
hem afgesproken. Zij heeft haar vader gevraagd haar vanuit haar vaders huis naar die plek
– en haar vriend – te brengen. Vervolgens heeft de verdachte op die plek met haar vriend
gepraat. Hierbij is de woede die zij reeds voelde jegens de aangeefster nog verder
aangewakkerd. De verdachte heeft hierover verklaard dat zij van plan was de aangeefster
pijn te doen en haar te ‘gaan pakken’. De verdachte is vervolgens naar de woning waar de
aangeefster nog aanwezig was, gerend. Zij heeft hier voor de deur moeten wachten tot de
bewoonster de deur open deed. Op dat moment was de verdachte zich bewust van de
aanwezigheid van het mes in haar zak en heeft zij het mes in haar hand vastgepakt. Nadat
de deur voor haar werd geopend, is de verdachte direct door de gang naar de aangeefster
gerend, die op de bank in de woonkamer van de woning zat. De verdachte is bij de
aangeefster op schoot gesprongen, heeft de benen van de aangeefster afgeklemd, en is
direct haar aanval begonnen. Zij heeft de aangeefster snel en met kracht op meerdere
plekken in het lichaam gestoken met het mes dat zij in haar hand had. De verdachte was
zich ervan bewust dat de aangeefster groter en sterker was dan zij, maar heeft de
aangeefster op de beschreven wijze volledig overrompeld zodat de aangeefster nauwelijks
kans kon zien zich te verweren.

Opzet en voorbedachte raad

Allereerst leidt de rechtbank uit voormelde feiten en omstandigheden af dat sprake is
geweest van bij de verdachte bestaand opzet op de dood van de aangeefster, op zijn minst
in voorwaardelijke zin. Eenmaal binnen in de woning is de verdachte direct op de schoot van
de aangeefster gesprongen en is zij snel op meerdere plekken met kracht in het lichaam van
de aangeefster gaan steken. Zij heeft de aangeefster gestoken in de linkerzijde, rug,
bovenarm en in het bovenbeen. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte, door aldus te
handelen, willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat vitale delen van het
lichaam van aangeefster zouden worden geraakt en de aangeefster derhalve dodelijk zou
worden verwond.

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet voor een bewezenverklaring van het
bestanddeel ‘met voorbedachten rade’ komen vast te staan dat verdachte zich gedurende
enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit, en dat zij niet
heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat zij de gelegenheid heeft
gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van haar voorgenomen daad en zich
daarvan rekenschap te geven.

Dat de verdachte vóór de uitvoering van haar daad heeft nagedacht over de mogelijke
betekenis en eventuele gevolgen van haar voorgenomen daad en dat zij zich daarvan
daadwerkelijk rekenschap heeft gegeven, neemt de rechtbank aan op grond van de hiervoor
genoemde feiten en omstandigheden. Van enige ogenblikkelijke gemoedsopwelling waarin
de verdachte zou hebben gehandeld is in het licht van die feiten en omstandigheden
derhalve geen sprake. Het pakken van het mes in het huis van haar vader, het mes met zich
meenemen en bij zich houden deed verdachte uit boosheid, op haar vriend en vooral op de
aangeefster, en het wederom ter hand nemen van het mes nadat zij met haar vriend had
gesproken, naar het huis was gerend, en nadat verdachte bij het huis had moeten wachten
op het openen van de deur, deed verdachte opnieuw uit boosheid op de aangeefster, die zij
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4.1.4.

4.2.

7.1.

7.2.

pijn wilde doen en wilde pakken.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte schuldig is aan poging
tot moord op aangeefster [naam aangeefster].

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende
voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op
grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat
de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

zij

op 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard, ter uitvoering van het voornemen om
opzettelijk en met voorbedachte rade [naam slachtoffer] van het leven te beroven met dat opzet
en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen telkens met kracht heeft gestoken met een mes
in het bovenbeen en de rug en de bovenarm, van die [naam slachtoffer] ,

terwijl de uitvoering van dat voornomen niet is voltooid;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden
vrijgesproken.

Het bewezen feit levert op:

poging tot moord.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van het
feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking
genomen.

Feit waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

5 Strafbaarheid feit

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering straf en maatregel
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot moord. De verdachte was ten tijde
van het plegen van dit feit veertien jaar oud. Wat feitelijk is gepasseerd staat vermeld onder 4.1.3.

Verdachte kwam tot haar daad doordat haar vriend eerder vreemd was gegaan met de
aangeefster, en zich opnieuw, en tegen de afspraak met verdachte in, in één ruimte met de
aangeefster had bevonden.

Uit het requisitoir van de officier van justitie is naar voren gekomen dat de aangeefster tot op
heden last heeft van de psychische en fysieke gevolgen van de aanval, en dat de verwachting is
dat zij deze gevolgen nog langere tijd met zich zal dragen. De rechtbank rekent de verdachte dit
zwaar aan.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van

1 februari 2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor strafbare
feiten.

Rapportages en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting

Psychiater dr. S.J. Roza heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 1
februari 2019. Dit rapport houdt voor zover van belang het volgende in.

De verdachte heeft een gestagneerde sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, die zich uit
in de vorm van een norm-overschrijdende gedragsstoornis. Tevens is sprake van ouder-
kindrelatieproblemen en symptomen van een ziekelijke stoornis, namelijk een
posttraumatische-stressstoornis, na psychotraumatische gebeurtenissen op twaalfjarige
leeftijd (mogelijke loverboy-problematiek). Ook ten tijde van het plegen van het ten laste
gelegde was sprake van deze gebrekkige ontwikkeling en ziekelijke stoornis. Deze
beïnvloedde ten dele de geestvermogens, gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het
ten laste gelegde. Geadviseerd wordt om verdachte het haar tenlastegelegde feit, ingeval
van bewezenverklaring, in een verminderde mate toe te rekenen.

Geconcludeerd wordt tot een hoog risico op recidive, wanneer de verdachte geen adequate
behandeling en begeleiding ondergaat.

Het belang van adequate behandeling is groot. De verdachte toont bij haar jonge leeftijd
een zorgelijke achterstand/stagnatie in sociaal-emotionele en morele ontwikkeling, en haar
persoonlijkheid dreigt zich in negatieve zin te ontwikkelen.

Geadviseerd wordt tot een multidimensionele benadering ter bevordering van het doorlopen
van haar verdere ontwikkelingstaken als adolescent, welke het beste in aanvang kan
plaatsvinden binnen de klinische (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie of
orthopsychiatrie. Gezien de ernst van de problematiek wordt geadviseerd tot klinische
geïntegreerde behandeling in een gesloten instelling zoals bijvoorbeeld De Catamaran.

Geadviseerd wordt tot het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel, als zware stok
achter de deur om te bewerkstelligen dat verdachte zich committeert aan het voorgestelde
begeleidings- en behandelkader. De verdachte heeft behandel- en
begeleidingsmogelijkheden, maar deze dienen in een strikt kader te worden vormgegeven,
omdat zij zich anders vanuit haar zelfbepalende en berekenende opstelling (wederom) zal
trachten te onttrekken aan behandeling en begeleiding.

GZ-psychologen A.J. van den Dorpel en drs. M.D. Beijer-Holtman hebben een rapport over de
verdachte opgemaakt gedateerd 4 februari 2019. Dit rapport houdt voor zover van belang
het volgende in.

Er is bij de verdachte sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van een
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7.4.

normoverschrijdende gedragsstoornis en een posttraumatische-stressstoornis (voorlopige
diagnose). Tevens is er sprake van een stoornis in alcohol- en cannabisgebruik en een
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de vorm een bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling. Deze ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling waren
aanwezig ten tijde van het ten laste gelegde. Ten tijde van het ten laste gelegde feit
kleurden de stagnatie in de ontwikkeling van impulscontrole en frustratietolerantie en de
verstoring van de emotieregulatie de keuzes van de verdachte, waardoor zij onvoldoende in
staat was adequate keuzes te maken. Om deze reden adviseren onderzoekers om het
huidige ten laste gelegde feit, indien bewezen, betrokkene in verminderde mate toe te
rekenen.

Het risico op nieuwe geweldsdelicten wordt op basis van zowel de klinische inschatting als
de gestructureerde taxatie middels de SAVRY, als hoog geschat.

Voor een zo gunstig mogelijke ontwikkeling en ter voorkoming van recidive wordt het van
belang geacht dat de verdachte behandeling volgt, waarbij de verstoorde emotieregulatie en
het ontwikkelen van een adequaat zelfbeeld prioriteit dienen te hebben. De impulscontrole
en frustratietolerantie dienen verder uit te rijpen en gelet op de koers van haar ontwikkeling
dient behandeling gericht te zijn op het zicht krijgen in de eigen (on-)mogelijkheden en de
ontwikkeling van een eigen identiteit. Daarbij dient aandacht te zijn voor het aanleren van
adequate copingvaardigheden. Tevens dient aandacht uit te gaan naar het verbeteren van
de relatie tussen de verdachte en haar ouders. Tot slot wordt het van belang geacht om
mogelijke trauma’s nader in kaart te brengen en indien gewenst een vorm van
traumabehandeling, zoals EMDR, in te zetten, teneinde traumagerelateerde klachten te
verminderen.

Gelet op de ernst van de pathologie en het hoge recidiverisico verwachten onderzoekers dat
de behandeling van verdachte langdurend en intensief dient te zijn om verandering te
bewerkstelligen, en derhalve in een gesloten kader dient te starten. Om die reden wordt
gedacht aan het kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel, waarbij de verdachte
geplaatst dient te worden in een inrichting voor forensische jeugd- en orthopsychiatrie,
waarbij gedacht kan worden aan De Catamaran.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft een rapport over de verdachte opgemaakt,
gedateerd 1 maart 2019. De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.

Een vertegenwoordiger van de Raad, [naam vertegenwoordigster] , heeft het advies van de
Raad ter terechtzitting toegelicht.

De vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond (hierna: JBRR), [naam vertegenwoordiger] , heeft ter terechtzitting het volgende
naar voren gebracht. De verdachte staat onder toezicht van JBRR. Er is een plek beschikbaar
voor de verdachte op de forensische afdeling van De Catamaran. JBRR acht het van belang
dat de verdachte hier zo spoedig mogelijk zal worden geplaatst. Hoe eerder zij kan starten
met de behandeling, hoe beter.

De verdediging heeft aangevoerd dat voorwaardelijke jeugddetentie voldoende is om een
behandeling van de verdachte mogelijk te maken. De verdachte heeft ter zitting verklaard
dat zij wil meewerken aan behandeling bij De Catamaran voor de bij haar geconstateerde
PTSS. Zij heeft voorts verklaard dat zij vindt dat het lang duurt voordat zij de hulp krijgt die
nodig is.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over en acht de verdachte ten aanzien van
het gepleegde feit verminderd toerekeningsvatbaar.

433



De rechtbank is, anders dan de verdediging, van oordeel dat een voorwaardelijke maatregel tot
plaatsing in een inrichting van jeugdigen (hierna: PIJ-maatregel) passend is. De rechtbank ziet dat
de verdachte een blanco strafblad en een nog zeer jonge leeftijd heeft. Er is evenwel sprake van
een zeer ernstig feit met ingrijpende gevolgen voor de aangeefster, terwijl het feit nog veel
ernstiger gevolgen had kunnen hebben, en van een als hoog geschat recidiverisico.

Uit alle rapportages en uit hetgeen besproken is ter terechtzitting blijkt dat de verdachte
langdurige behandeling nodig heeft. De verdachte staat open voor behandeling van haar
trauma’s. Het is voor de rechtbank echter onduidelijk of de verdachte ook met andere
behandelingen die door de deskundigen worden geadviseerd, wil meewerken. Gelet ook op het
advies van de deskundigen dat behandeling in een strikt kader dient te worden vormgegeven,
omdat de verdachte zich anders vanuit haar zelfbepalende en berekenende opstelling zal trachten
te onttrekken, wordt het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel noodzakelijk geacht als
stevige stok achter de deur voor de bijzondere voorwaarden die de rechtbank zal opleggen, te
weten:

- het meewerken aan opname en behandeling op de forensische afdeling van De Catamaran; -
een contactverbod met [naam slachtoffer] (geb. [geboortedatum slachtoffer] 2000);

- een contactverbod met [naam vriend verdachte] (geb. [geboortedatum vriend verdachte] 2000),
tenzij de behandelaar van de verdachte (gecontroleerd) contact in het belang van de behandeling
acht en daar toestemming voor geeft;

- medewerking verlenen aan het toezicht door JBRR.

De rechtbank zal een proeftijd van twee jaren opleggen.

Aan de wettelijke voorwaarden van artikel 77s, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (hierna
Sr) is gelet op de bewezenverklaring en de beschouwingen en de conclusies van de deskundigen,
voldaan. De rechtbank stelt vast dat het gepleegde feit een misdrijf betreft waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld.

Op grond van hetgeen de psycholoog, de psychiater en de Raad in hun rapportages vermelden is
de rechtbank tot het oordeel gekomen dat bij de verdachte ten tijde van het begaan van het
misdrijf een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond en
daarnaast de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen en goederen het
opleggen van een PIJ-maatregel eisen. Bovendien is deze maatregel in het belang van een zo
gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van verdachte.

De voorwaardelijk op te leggen maatregel zal bij eventuele tenuitvoerlegging verlengbaar zijn tot
een termijn van maximaal zeven jaar, waarvan het laatste jaar voorwaardelijk, aangezien de
verdachte veroordeeld wordt wegens een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor
de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meerdere personen.

Gelet op de ernst van het feit en de rapportages van de psycholoog, de psychiater en de Raad

waaruit naar voren komt dat het recidivegevaar bij het uitblijven van behandeling hoog wordt
ingeschat, is de rechtbank van oordeel dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de
verdachte wederom een misdrijf vergelijkbaar met het onderhavige zal begaan. Daarom zal de
rechtbank bevelen dat de hierna op grond van artikel 77z Sr te stellen voorwaarden en het op
grond van artikel 77aa Sr uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Naast genoemde voorwaardelijke PIJ-maatregel is de rechtbank van oordeel dat een geheel
onvoorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 115 dagen een passende straf is. Daarvan zal
de tijd die de verdachte reeds in voorarrest heeft doorgebracht worden afgetrokken.

Alles afwegend acht de rechtbank de (hierna te noemen) straf en maatregel passend en geboden.
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Gelet is op de artikelen 45, 77a, 77g, 77s, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg en 289 van het Wetboek van
Strafrecht.

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft
begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 115 (honderdvijftien) dagen,

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

legt de verdachte op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;

bepaalt dat deze maatregel, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht
gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt vastgesteld op 2 (twee) jaren;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en
ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet naleeft of een
voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

9 Bijlagen

10 Beslissing
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stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van die proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende een door gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, gevestigd
te Rotterdam, te bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) en op door de
jeugdreclassering te bepalen tijdstippen zal melden bij de reclassering, zo frequent en zo lang deze
instelling dat noodzakelijk acht;

- gedurende de proeftijd op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of
hebben met [naam slachtoffer] (geboren op [geboortedatum slachtoffer] 2000 te [geboorteplaats
slachtoffer] ), zo lang de jeugdreclassering dit noodzakelijk acht;

- gedurende de proeftijd op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of
hebben met [naam vriend verdachte] (geboren op [geboortedatum vriend verdachte] 2000 te
[geboorteplaats vriend verdachte] ) zo lang de jeugdreclassering dat noodzakelijk acht, behoudens
ingeval de behandelaar (van De Catamaran) van de verdachte in een eerder stadium gecontroleerd
contact in het belang van de behandeling noodzakelijk acht, en daar, in overleg met de
jeugdreclassering, toestemming voor geeft;

- zich gedurende de proeftijd, of zoveel korter als haar behandelaars in overleg met de
jeugdreclassering nodig achten, zal laten opnemen op de forensische afdeling van De Catamaran,
althans op een soortgelijke intramurale instelling, waarbij de veroordeelde zal meewerken met de
behandeling en zich zal houden aan de aanwijzingen die de veroordeelde in het kader van die
behandeling door of namens de (geneesheer-)directeur van die instelling zullen worden gegeven;

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde
bijzondere voorwaarden:

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van haar identiteit medewerking verlenen aan
het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan jeugdreclasseringstoezicht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen;

geeft opdracht aan de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond tot het houden
van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve
daarvan te begeleiden;

beveelt dat de gestelde voorwaarden en het aan genoemde jeugdreclasseringsinstelling opgedragen
toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn;

heft op het - geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. M. de Geus, voorzitter, tevens kinderrechter,
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en mrs. F. Aukema-Hartog en W.J. Geurts-de Veld, rechters,

in tegenwoordigheid van L.E. van Damme, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 28 maart 2019.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

zij

op of omstreeks 16 november 2018 te Spijkenisse, gemeente Nissewaard, ter uitvoering van het
voornemen om

opzettelijk en met voorbedachte rade [naam slachtoffer] van het leven te beroven, althans zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg,
meermalen, althans eenmaal (telkens)(met kracht) heeft gestoken met een mes, althans met een
scherp en/of puntig voorwerp in het bovenbeen en/of de rug en/of de (boven)arm, althans in het
lichaam van die [naam slachtoffer] ,

terwijl de uitvoering van dat voornomen niet is voltooid;

art 287 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht
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Instantie Rechtbank Oost-Brabant

Datum uitspraak 05-07-2019

Datum publicatie 08-07-2019

Zaaknummer 01/880460-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Heropening onderzoek om de reclassering in de gelegenheid te stellen verder
onderzoek te doen naar de bijzondere voorwaarden waaraan verdachte zich in het
kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel zou moeten houden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

tussenvonnis

Strafrecht

Parketnummer: 01/880460-18

Datum uitspraak: 5 juli 2019

Tussenvonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van
strafzaken, in de zaak tegen:

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] ,

wonende te [postcode] , [straatnaam 1] ,

thans gedetineerd in: Het Keerpunt Opvang- en Behandelcentrum te Cadier en Keer.

Dit tussenvonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

ECLI:NL:RBOBR:2019:3992

RECHTBANK OOST-BRABANT

[verdachte] ,
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4 februari 2019, 25 maart 2019 en 21 juni 2019.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van
de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 4 januari 2019.

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting van 21 juni 2019 is gewijzigd is aan verdachte ten laste
gelegd dat:

1. hij op of omstreeks 06 september 2018 te Eindhoven, althans in het arrondissement Oost-Brabant,

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, door geweld of een of meer andere
feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of een of meer andere feitelijkhe(i)d(en), [slachtoffer]
(geboren op [geboortedatum slachtoffer] ) heeft/hebben gedwongen tot het ondergaan van een of meer
handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die
[slachtoffer] immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) meermalen, althans eenmaal, onder
meer:

- zijn/hun penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of gehouden en/of heen en
weer bewogen en/of

- zijn/hun penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd en zich aldus laten pijpen door die [slachtoffer]
en/of - die [slachtoffer] gevingerd en/of

- zich afgetrokken boven het lichaam van die [slachtoffer] en/of (vervolgens) in de mond en/of over het
gezicht en/of lichaam van die [slachtoffer] geëjaculeerd en/of

- die [slachtoffer] gezoend

- het vastpakken van die [slachtoffer] en/of (vervolgens) die [slachtoffer] tegen een bankje
aanduwen/aangooien en/of

- het vastpakken en/of vasthouden van de armen en/of benen van die [slachtoffer] en/of

- het meermalen slaan en/of schoppen van die [slachtoffer] en/of

- het uittrekken van de kleding en/of string van die [slachtoffer] en/of - het omlaag schuiven/trekken van
zijn/hun eigen broek en/of onderbroek en/of zijn/hun penis ontbloot en/of

- het roepen van: 'de volgende ronde', althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

en/of aldus een dusdanige situatie en/of intimiderende situatie heeft/hebben gecreëerd dat die [slachtoffer]
zich daaraan niet kon en/of durfde te onttrekken en/of voorbij is/zijn gegaan aan het door die [slachtoffer]
geuite verbale en/of non verbale en/of fysieke protest/verzet (waarbij die [slachtoffer] onder meer heeft
geschreeuwd en/of geduwd en/of geschopt en/of geslagen en/of haar broek heeft geprobeerd op te
trekken);

De tenlastelegging.

en bestaande dat geweld of andere feitelijkhe)i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of een andere
feitelijkhe(i)d(en) onder meer uit:
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Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd
van het ten laste gelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in zijn vervolging worden
ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging.

Inleiding.

Op 7 september 2018 werd er vanuit Idris een zorgmelding gemaakt over [slachtoffer] . De
begeleiding gaf aan dat er mogelijk sprake kon zijn van een zedendelict waarvan [slachtoffer]
slachtoffer was geworden. Daarbij had zij zichtbaar blauwe plekken.

[slachtoffer] vertelde dat zij op 6 september 2018 in de Eindhovense wijk [wijknaam 1] op een bankje
verkracht is door twee jongens en dat twee andere jongens hadden geprobeerd haar te verkrachten.

Het standpunt van de officier van justitie.

De officier van justitie acht het feit, medeplegen van verkrachting, wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging.

De raadsman bepleit vrijspraak. Verdachte en zijn medeverdachte hebben weliswaar seks gehad met
aangeefster, maar deze seks vond plaats met wederzijdse instemming. De verklaringen van
aangeefster, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn onbetrouwbaar.

Het oordeel van de rechtbank. 1

Voorafgaand aan het weergeven van de bewijsmiddelen wordt het volgende overwogen.

In de verklaring van aangeefster spreekt zij over [verdachte] , [alias 1] , [medeverdachte 1] of [alias
2] en de andere jongen van wie zij de naam niet kent.

Niet in geschil is dat zij met [verdachte] bedoelt, met [alias 1] [medeverdachte 3] , met [alias 2] of
[medeverdachte 1] en met die andere jongen [medeverdachte 2] . Hoewel genoemde personen
ontkennen dat zij [slachtoffer] hebben verkracht verklaren zij wel dat zij op het betreffende tijdstip op
de door [slachtoffer] aangewezen locatie aanwezig waren en dat zij ofwel betrokken waren bij, dan
wel getuige waren van de seksuele handelingen die hebben plaatsgevonden.

De rechtbank baseert haar oordeel op de navolgende bewijsmiddelen:

De formele voorvragen.

Bewijs

Bewijsmiddelen:
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  Aangifte door [zus] namens [slachtoffer] , p. 30-47:2

[slachtoffer] was weggelopen op donderdag 6 september 2018, vanaf haar woongroep Idris in Gemert
wegelopen. Zij is de volgende dag teruggekeerd.

Ze vertelde dat ze met jongens was geweest. Dat ze was gaan chillen in de buurt van
[winkelcentrum] aan de [straatnaam 2] in Eindhoven. Ze vertelde dat haar zus [naam zus] en vriendin
[naam vriendin] om 22.00 uur naar huis gingen. Er zouden vier jongens over zijn gebleven samen met
[slachtoffer] . Ze had de bus willen pakken, maar ze was haar telefoon kwijt.

Ze vertelde dat ze in eerste instantie naar een speeltuintje waren geweest en dat de jongens zeiden
dat ze haar telefoon terug zou krijgen voor een pijpbeurt. Ze vertelde dat die jongens dingen hadden
gedaan bij haar die ze niet wilde. Ze vertelde dat twee jongens haar telefoon waren gaan zoeken en
dat de andere twee jongens aan haar waren gaan zitten. Ze vertelde dat de twee jongens haar
string kapot hadden getrokken. [slachtoffer] had de jongens van haar afgetrapt.

Ik heb [slachtoffer] vastgepakt en zij heeft heel hard staan huilen.

Toen vertelde ze dat die [verdachte] en [alias 1] bij haar binnengedrongen waren. De [alias 2] en die
andere jongen hadden zich boven haar afgetrokken.

Ik heb zelf gezien op vrijdagavond dat ze blauwe plekken had op haar kaak. Daarop kon je duidelijk
vingers zien. Op allebei haar armen waren blauwe plekken te zien. Haar borsten waren bont en
blauw. Op haar linkerbeen vlak bij haar knie was het blauw en op haar rug zaten krassen.

[slachtoffer] vertelde dat ze was geslagen en geschopt in een steegje. Ze is op de grond gegooid en
tegen een muur aan geduwd of iets dergelijks. Toen ze bij het bankje kwam waarop ze verkracht is
werd ze door meerdere jongens vast gehouden.

  Proces-verbaal van bevindingen van het studioverhoor van [slachtoffer] op 14 september 2018
, p. 56-63:3

- Zij toen het enige meisje was tezamen met vier jongens;

- Zij werd vastgepakt;

- “ [alias 1] ” zei dat hij met haar wilde praten;

- Zij aan haar arm werd meegetrokken naar een steegje;

- Zij nog verder het steegje werd ingeduwd;

- De jongens toen steeds harder aan haar begonnen te trekken;

- De jongens vervolgens aan haar gingen zitten;

- Zij van de jongens moest kiezen;

- Wanneer zij dit niet zou doen alle vier de jongens op haar zouden springen;

- Zij, omdat de jongens zeiden dat ze anders met zijn vieren iets met haar zouden doen, toen
gezoend had met [alias 1] ;

- Zij toen bij een bankje in een andere speeltuin kwamen;

- Het toen was begonnen; dat

- De jongens haar begonnen te slaan en haar broek uit begonnen te trekken;

- De jongens haar string kapot hadden getrokken;

- Zij geprobeerd had de jongens weg te schoppen;

- Zij door “ [alias 1] ” en [verdachte] naar het bankje werd geduwd;

- Zij tegen het bankje werd gegooid;

- Zij haar broek en ook hun eigen broek uittrokken;

- [verdachte] en [alias 1] in haar waren gekomen;
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- Zij hen ook had moeten pijpen;

- Zij ook werd geslagen door [verdachte] en [alias 1] ;

- Toen zij dacht dat het klaar was, zij haar broek opnieuw hadden uitgetrokken;

- Het toen weer van vooraf aan begon;

- Zij ook hard werd geslagen;

- [alias 1] toen zei dat hij wel zag dat zij niet wilde.

Op door de verhoorster gestelde vragen antwoordde [slachtoffer] vervolgens dat:

- Zij bedoelt met in haar gaan, dat [alias 1] en [verdachte] met hun geslacht in haar geslacht zijn
gekomen;

- [verdachte] en [alias 1] beiden vaker dan 2 keer in haar zijn geweest die avond;

- Zij [verdachte] en [alias 1] beiden 1 keer had gepijpt;

- Zij op het bankje zat en in haar gezicht werd geslagen;

- [verdachte] haar benen vasthield;

- Iemand haar broek uittrok;

- [verdachte] haar in het begin had vastgehouden;

- [alias 1] haar schopte en vastpakte;

- Zij had geschreeuwd en geslagen;

- Zij op haar rug lag op het bankje en werd tegengehouden;

- Zij ook op de grond werd geduwd;

- Zij geschopt had;

- [alias 1] als eerste zijn geslachtsdeel in haar stopte;

- [alias 1] in haar was klaargekomen;

- Zij toen op het bankje lag;

- Zij in haar gezicht werd geslagen maar ook tegen haar benen, buik en armen;

- Zij hierna geprobeerd had om haar broek aan te trekken;

- [alias 1] toen had gezegd: nee, nee, we zijn toch met zijn drieën, heb je ooit al een trio gedaan?;

- [verdachte] vervolgens met zijn geslacht in haar was gegaan;

- [verdachte] bewoog met zijn geslachtsdeel;

- [alias 1] haar op dat moment vasthield bij haar borst en haar sloeg tegen haar gezicht;

- Het vervolgens nog een keer gebeurde;

- Er toen gezegd werd: de volgende ronde?;

- Zij bedoelt dat [alias 1] zijn geslacht in haar had gedaan;

- [verdachte] haar op dat moment had vastgepakt bij haar borst zodat zij niet overeind kon;

- Zij duidelijk had gezegd dat zij niet wilde;

- [alias 1] vermoedelijk in haar gezicht was klaargekomen;

- Zij ook in haar mond waren klaargekomen;

- [alias 1] hiertoe haar hoofd had vastgepakt waarna zij [alias 1] had moeten pijpen waarna

hij was klaargekomen in haar mond;

- Zij 2 a 3 keer waren klaargekomen;

- Zij hun broek ook hadden uitgetrokken naar beneden;

- [alias 1] ook al geprobeerd had om haar te zoenen;

- Er op dat moment nog twee jongens meer hadden gestaan waarvan ze niet weet hoe die heten;
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- Een van de jongens [alias 2] wordt genoemd;

- De jongens stonden te kijken toen [alias 1] haar zoende;

- [alias 2] voor haar had gestaan toen de andere jongen haar naar achter trok;

- Er op dat moment 3 jongens bij haar stonden;

- Dit de [alias 2] , de jongen waarvan ze geen naam weet en [alias 1] waren;

- De onbekende jongen zijn vinger in haar mond had gestopt;

- Haar hoofd werd vastgehouden door deze jongen;

- [alias 2] met zijn broek naar beneden had gestaan;

- Zij had gezien dat [alias 2] zich af stond te trekken;

  Studioverhoor van [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum slachtoffer] , op 21 mei 2019:4

Het gebeurde in twee parkjes. Eerst een parkje toen een steegje toen een tweede parkje. Ik ben
door alle vier de jongens geslagen. In park 2 stonden alle vier de jongens om mij heen.
[medeverdachte 1] en die andere probeerden van alles. Hij stond voor mij, trok zijn kleren uit en
probeerde mijn kleren uit te trekken. Maar die heb ik weggeschopt. [medeverdachte 1] begon zich af
te trekken op mij, toen het niet lukte mij te verkrachten. [alias 1] en [verdachte] duwden mij op een
bankje. Het lukte hen wel om mijn kleren uit de doen. Ik ben op het bankje door beiden verkracht.
Vastgepakt, bij de benen. Twee keer door beiden. Ik ben daarna door beiden van achter genomen in
de vagina.

  Formulieren forensisch medisch onderzoek, p.70-87:5

Slachtoffer [slachtoffer] ;

Datum onderzoek: 11-9-2018;

Datum delict: 7-9-2018;

1.Bovenarm rechts haematoom;

2.Bovenarm links haematoom;

3.Bovenbeen rechts haematoom

4.2x verticale krasverwondingen onderkant rug

5.Haematoom rechterborst;

6.Haematoom linkerborst.

  Verhoor getuige [getuige 1] , p. 106-117:6

De groep had gebeld dat [slachtoffer] die nacht niet was thuis gekomen en toen zijn we haar in
Eindhoven gaan zoeken.

We zagen haar ( [slachtoffer] ) lopen met vier jongens.

Ze zei: “Ohh ik ben zo blij dat jullie me hebben gevonden”.

Ze zag er heel vermoeid uit en droeg vieze kleren.

Ze had een witte trui aan en die was helemaal zwart. Van het zand. En aan haar broek, gewoon een
paar plekken en ze had een blauw plekje op haar wang, want ze zei: “Ja ze hebben me ook
geslagen”.

Ik zeg: “Ben eens eerlijk, hebben ze jou aangeraakt”? Zei ze: “Ja”. Ik vroeg aan haar “Ben eens
eerlijk, hebben ze jou verkracht”? Zei ze “Ja” en dat ze zich vies voelde.

Ik zag dat het niet goed was. Het ging gewoon niet goed met haar. Ze zag er zo slecht uit.

Ze heeft alleen gezegd “Ze hadden me geslagen”.

Ze wou een nieuwe string en een nieuwe trui. Die was ze kwijt. Ze zei: “die hebben ze bij mij
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uitgetrokken en dat wilde ik niet”.

  Verhoor getuige [getuige 2] , p. 118-131:7

We reden de straat in en daar liep ze. Dus ze keek me echt zo aan zo van ooooooch gelukkig, gelukkig
dat je me hier komt weghalen.

Ze had zand hier in haar nek zitten en overal make-up en ze had een blauwe plek

op haar dijbeen of zo en krassen hier zo had ze allemaal zitten en ze had geen

ondergoed aan in haar broek.

Ze zag er gewoon niet meer uit. Die make-up was gewoon helemaal uitgelopen ja. Ze had hier twee
(getuige wijst hierbij naar haar nek) net of ze haar hier

hadden vastgegrepen of zo. Zo van die plekken weet je wel. Ja die vingertopjes zaten hier.

  Verhoor getuige [getuige 3] , persoonlijk begeleidster van [slachtoffer] , p.141-145.8

Toen [slachtoffer] thuis kwam was ze verward. Zag er verwaarloosd uit. Ze zag er altijd heel verzorgd
uit.

  Proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot horen van [slachtoffer] en haar zus [zus] ,
p.177-180:9

Op de vraag waar de aanranding cq verkrachting had plaats gevonden gaf [slachtoffer] aan dat dit het
gele speeltuintje betrof in de wijk [wijknaam 2] te Eindhoven. We zijn gaan zoeken op de kaart. Na
enige tijd kwamen we, op aanwijzen van [slachtoffer] , uit op een speelplaats aan de [straatnaam 2]
te Eindhoven.

Ik hoorde [slachtoffer] verklaren dat indien men vanuit deze zijde de speeltuin zou betreden, er direct
aan de linkerzijde een bankje stond geplaatst. [slachtoffer] verklaarde verder dat haar zwarte, kapot
getrokken string, achter was gebleven ter hoogte van dit bankje, welke scheef zou staan. Het bankje
zou aan 1 zijde hoger zijn dan aan de andere kant.

De politie heeft aan de hand van bovengenoemde aanwijzingen, een zwarte string aangetroffen.

  Proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] d.d. 23 november 2018, p.481-491:

Die avond had ik mijn vriendin naar de bushalte gebracht. Toen ik daarvan terugkwam vond ik het wel
raar dat [slachtoffer] als enige meisje was achtergebleven met drie jongens.

Wij zaten toen nog op het bankje bij het rode speeltuintje. [alias 1] vroeg haar op een gegeven
moment om met hem mee te gaan naar een gangetje.

[medeverdachte 1] ging hen vervolgens achterna het gangetje in. Toen zag ik dat het minder goed
ging en dat [medeverdachte 1] [slachtoffer] sloeg in het gangetje, omdat zij iemand moest kiezen.
[medeverdachte 1] sloeg [slachtoffer] op verschillende manieren. Met platte hand en met de vuist.

[alias 1] zat overal aan. Haar tieten en geslachtsdeel overal eigenlijk. Hierop gingen ook
[medeverdachte 2] en ik het gangetje om te kijken. Zij waren ondertussen bezig om het voor elkaar te
krijgen om met [slachtoffer] te zoenen. Als je het gangetje uitkomt kom je op een plek tussen twee
flats in. [medeverdachte 1] en [alias 1] wilden dat [slachtoffer] hen pijpte. [medeverdachte 1] werd
weer boos en hij sloeg haar nog een keer. Vervolgens hebben wij ( [alias 1] en [verdachte] ) seks
gehad.

Rond 04.00 uur in de nacht liepen wij naar het huis van [alias 1] .

Zij heeft mij gepijpt en ik heb haar ook geneukt.

Vaginaal met mijn piemel. Onbeschermd.

Ik weet niet meer of ik klaar kwam in haar of buiten haar.
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[alias 1] deed hetzelfde, maar hij had veel meer soorten standjes. Dat heb ik wel

meegekregen. Doggy, alles eigenlijk. Ik was twee keer klaargekomen.

Soms stopten we met de seks en rookten wij een joint en daarna ging het weer

verder. [slachtoffer] pijpte mij toen [alias 1] haar neukte.

  Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] d.d. 19 november 2018, p.590-
599:10

Ik heb die dag seks gehad.

Ik en [verdachte] hebben samen seks gehad.

Ik ben klaargekomen?

Ik en [verdachte] zijn gewoon omgedraaid. Eentje stopte er onder in en eentje in haar mond. Toen wij
seks met haar hadden zat en lag [slachtoffer] op een bank.

  Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] d.d. 14 november 2018, 13.02 uur,
p.538-543:11

Het begon met [medeverdachte 3] . Hij had een paar jointjes gerookt en begon aan [slachtoffer] te
zitten. [verdachte] en [alias 1] zaten te zuipen met [slachtoffer] . [alias 1] trok haar mee het gangetje
in en ging aan haar zitten. Zij zei: “hou op, hou op”. Hij zat aan haar op plekken waar hij haar niet aan
hoort te raken. Zij zei “niet doen” en begon harder te schreeuwen. Later ging [verdachte] ook aan
haar zitten. Ik heb gezien dat [verdachte] en [alias 1] [slachtoffer] sloegen. Ik was bij [medeverdachte
2] . Wij, [medeverdachte 2] en ik, gingen ook steeds verder het gangetje in.

Ik heb gezien dat [verdachte] [slachtoffer] meetrok. [alias 1] duwde [slachtoffer] . [slachtoffer] kwam
toen op een bankje terecht. Ik heb gezien dat [alias 1] de broek van [slachtoffer] heeft uitgetrokken.
[verdachte] hield op dat moment haar handen vast. Toen [alias 1] , [verdachte] en [slachtoffer] bij het
bankje waren stonden [medeverdachte 2] en ik een paar meter van bij dit bankje vandaan.
[verdachte] hield haar vast. [slachtoffer] zei: “laat me los”. De onderbroek van [slachtoffer] is door
[verdachte] uitgetrokken. [medeverdachte 3] trok dus haar broek uit en heeft gedaan wat hij heeft
gedaan. [verdachte] heeft dit ook gedaan. Eerst deed [medeverdachte 3] het, daarna [verdachte] .

[medeverdachte 2] en ik zijn toen weggerend.

De volgende dag kwam ik [alias 1] tegen. Hij zei: “toen jullie weg waren heb ik nog een ronde met
haar gedaan”.

Zij zaten aan haar billen en borsten. [slachtoffer] probeerde hen de hele tijd weg te duwen en riep
dat ze haar niet aan moesten raken.

De broek en string werden pas bij haar uitgedaan op het bankje. Op dit bankje deden [verdachte] en
[alias 1] wat ik net heb gezegd. [alias 1] trok haar broek uit. [verdachte] hield haar handen vast. Hij
begon haar daarna te verkrachten. Toen [alias 1] klaar was ging [verdachte] haar verkrachten.
[slachtoffer] lag op haar rug op het bankje. Ik zag dat [slachtoffer] huilde en haar handen op haar
ogen hield.

[alias 1] riep: “wil jij ook nog een keer”.

  Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] d.d. 15 november 2018, 14.05 uur,
p.563-575:12

[slachtoffer] was toen alleen met vier jongens.

- Er was een jongen die de arm over [slachtoffer] heen sloeg. Toen kwamen die twee anderen er nog
bij en gingen ze ver de bossen in. Daar was een houten bankje en daar was het gebeurd.

- Vanmorgen vertelde de politie dat dit op 6/7 september was.
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Ik kwam hun gewoon tegen. In [wijknaam 3] bij een speeltuintje. [medeverdachte 1] , [verdachte] en
[alias 1] .

Wij gingen vanuit de rode speeltuin naar de [straatnaam 2] . En daar is een bankje. [alias 1] en
[medeverdachte 1] , die zaten aan [slachtoffer] . [medeverdachte 1] trok de broek omlaag van
[slachtoffer] en begon. De broek ging omlaag. [alias 1] zat aan haar borsten en toen kwam
[verdachte] er op af lopen.

Ik zag [slachtoffer] op haar rug liggen op de bank. Ik zag [alias 1] naast [slachtoffer] zitten op het
bankje.

[medeverdachte 1] was bezig met seks.

- De broek van [slachtoffer] was omlaag, de onderbroek ook. De trui was toen nog wel aan.
[medeverdachte 1] had wel zijn broek naar beneden.

- Die anderen kwamen naar mij toe om een verhaal te maken. Zodat de verhalen allemaal hetzelfde
waren. Ik zag dat [slachtoffer] werd geslagen met de platte hand. [alias 1] , [verdachte] en
[medeverdachte 1] sloegen haar.

Zij moest kiezen met wie zij het moest doen.

Ik hoorde dat [medeverdachte 1] zei tegen [slachtoffer] dat zij moest kiezen. Eerst had ze de broek
tot de helft naar beneden en zij trok steeds haar kleding omhoog. Ze hield haar kleding stevig vast. Zij
wilde niet dat haar kleding naar beneden werd getrokken.

Op het moment dat [verdachte] en ik daar aan kwamen liepen [verdachte] en ik er op af. Zij waren
bezig en ik stopte mijn duim in haar mond. Zij schreeuwde en ik deed mijn vinger in haar mond. Zij
kreunde en er kwamen mensen langs en ze maakte te hard geluid. Voor mij is kreunen en schreeuwen
hetzelfde.

De rechtbank gaat bij de bewezenverklaring uit van de verklaring van [slachtoffer] . Haar verklaring is
niet op alle onderdelen even consistent, maar wel op de hoofdlijnen. Zij verklaart ook over bijzondere
details, zoals over de string die kapot is getrokken, over dat ze van de jongens moest kiezen tussen
een van hen, dat getuige [medeverdachte 2] een hand op haar mond legde toen ze schreeuwde, dat
[verdachte] en [medeverdachte 3] meerdere keren gelijktijdig seks met haar hadden, dat zij ook van
achter in haar vagina is genomen. Deze feiten worden bevestigd in andere bewijsmiddelen. De string
is aangetroffen op de plaats die [slachtoffer] heeft aangewezen, [medeverdachte 2] bevestigt dat hij
een hand voor de mond van [slachtoffer] deed. [medeverdachte 3] verklaart uitgebreid over de
verschillende seksuele handelingen. [verdachte] over dat [slachtoffer] moest kiezen en dat
[medeverdachte 3] seks heeft gehad op de “doggy” manier.

Er is ook overigens voldoende steunbewijs voor haar verklaring.

Dat er geweld is gebruikt wordt bevestigd door de medische verklaring en de verklaringen van haar
zus en vriendinnen dat [slachtoffer] onder de blauwe plekken zat toen ze haar de middag en avond
nadat zij was verkracht aantroffen en dat ze er vies en onverzorgd uit zag, maar ook uit de
verklaringen van de verdachten onderling.

Ook het feit dat [slachtoffer] in het eerste gesprek met haar zus [zus] erg emotioneel was en dat ze
erg blij was toen zij haar vriendinnen zag past bij hetgeen haar die nacht daarvoor is overkomen.

Ten aanzien van de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] is de rechtbank van

Bewijsoverweging over de betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefster.
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oordeel dat ondanks kleine tegenstrijdigheden of het verzwijgen van eigen aandeel voor wat betreft
de tot bewijs gebezigde delen deze verklaringen voldoende betrouwbaar en geloofwaardig zijn.
Verschillen zijn te verklaren uit het feit dat er drank en drugs zijn gebruikt, het een aaneenschakeling
van gebeurtenissen is geweest waardoor kleine vergissingen voor de hand liggen en [medeverdachte
1] en [medeverdachte 2] belang hadden om zichzelf vrij te pleiten waardoor zij op punten afwijkend
verklaren.

Ten aanzien van het verweer van verdachte [medeverdachte 3] en [verdachte] dat [slachtoffer] heeft
ingestemd met de seks nog het volgende. De verdachten zeggen dat de vrijwilligheid met name kan
worden afgeleid uit de omstandigheid dat [slachtoffer] nadat zij met de jongens seks heeft gehad is
meegegaan naar de ouderlijke woning van [medeverdachte 3] en dat zij daar is blijven slapen en dat
zij er tot ver in de volgende dag is gebleven. Bovendien had zij in de loop van de avond en nacht er
voor kunnen kiezen om naar huis te gaan.

[slachtoffer] heeft als verklaring voor haar gedrag gegeven dat zij van plan was om met haar vriendin
met de bus naar huis te gaan. Zij had echter haar telefoon verloren en is gebleven om de telefoon te
zoeken. Zij heeft daardoor haar bus gemist. Zij had toen geen vervoer, geen telefoon en durfde niet
bij willekeurige vreemden midden in de nacht aan te bellen.

De rechtbank overweegt dat het bevreemding kan wekken dat [slachtoffer] , wanneer zij is verkracht,
niet is weggegaan of hulp heeft gezocht en met haar belagers is meegegaan en met hen de nacht
heeft doorgebracht. Daartegenover staat dat op het moment dat zij besloot niet met haar vriendin
mee te gaan om haar telefoon te zoeken er nog geen sprake was van een dreigende situatie. Verder
wordt overwogen dat de omstandigheid dat zij is meegegaan naar de ouderlijke woning van
[medeverdachte 3] niet uitsluit dat zij daarvóór is verkracht. Zij was een jonge vrouw van 17 jaar,
alleen in een grote stad, had geen vervoer, geen telefoon en het was midden in de nacht. Bovendien
blijkt uit de gegevens uit het dossier dat [slachtoffer] functioneerde op een niveau ver onder het
niveau van haar kalenderleeftijd. Zij moet dan ook minder dan gemiddeld in staat worden geacht een
problematische situatie te overzien en een adequate oplossing te zoeken.

Tenslotte betrekt de rechtbank daarbij dat uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen voldoende blijkt
[slachtoffer] is gedwongen tot het ondergaan van vergaande seksuele handelingen.

Verwezen wordt naar het geconstateerde letsel, de verklaringen van de vriendinnen over haar
gedrag, haar kleding, de psychische staat waarin zij is aangetroffen en de verklaringen van de
verschillende verdachten waarin zij elkaar betichten van het gebruik van geweld.

Tenslotte acht de rechtbank het volstrekt onaannemelijk dat [slachtoffer] , nadat zij, zoals
[medeverdachte 3] en [verdachte] verklaren, door [medeverdachte 1] is geslagen en verkracht,
vervolgens het initiatief heeft genomen om met twee jongens tegelijkertijd zowel orale als vaginale
seks te hebben op een bankje in de openbare ruimte.

Het verweer inhoudende dat voor verdachte niet kenbaar was dat aangeefster zich tot seks voelde
gedwongen en dat hij daarom moet worden vrijgesproken omdat van opzet geen sprake was, wordt
door de rechtbank verworpen. De verklaring van verdachte is op dit onderdeel volstrekt
ongeloofwaardig gelet op het geweld en de dreiging en intimidatie die van hem en zijn mededader(s)
uitgingen.

Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte

De bewezenverklaring.
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bewijsmiddelen komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat
verdachte

1. op of omstreeks 06 september 2018 te Eindhoven,

tezamen en in vereniging met een ander, door geweld,

[slachtoffer] geboren op [geboortedatum slachtoffer] hebben gedwongen tot

het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel

binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer]

immers hebben verdachte en zijn mededader meermalen:

- hun penis in de vagina van die [slachtoffer] geduwd en/of gebracht en/of gehouden en/of heen en weer
bewogen en

- hun penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd en zich aldus laten pijpen door die [slachtoffer] en -
vervolgens in de mond en/of over het gezicht en/of lichaam van die [slachtoffer]

- die [slachtoffer] gezoend en bestaande dat geweld onder meer uit:

- het vastpakken van die [slachtoffer] en vervolgens die [slachtoffer] tegen een bankje
aanduwen/aangooien en

- het vastpakken en/of vasthouden van de armen en benen van die [slachtoffer] en

- het meermalen slaan en schoppen van die [slachtoffer] en

- het uittrekken van de kleding en string van die [slachtoffer] en - het omlaag schuiven/trekken van hun
eigen broek en onderbroek en hun penis ontbloot en

- het roepen van: 'de volgende ronde', althans woorden van gelijke aard en/of strekking,

en aldus een dusdanige situatie en intimiderende situatie hebben gecreëerd dat die [slachtoffer] zich
daaraan niet kon en/of durfde te onttrekken en voorbij zijn gegaan aan het door die [slachtoffer] geuite
verbale en non verbale en fysieke protest waarbij die [slachtoffer] onder meer heeft geschreeuwd en
geduwd en geschopt en geslagen en haar broek heeft geprobeerd op te trekken;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel
van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op het in de uitspraak vermelde strafbare feit.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte

geëjaculeerd en

De strafbaarheid van het feit.

De strafbaarheid van verdachte.
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uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard.

De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest. Daarom zal dit worden
heropend.

Over verdachte zijn gedragskundige rapporten opgesteld door drs. A.X. Rutten, psychiater, en door
drs. K.T.E. Záslós, psycholoog.

Beide gedragsdeskundigen concluderen in hun rapport dat bij verdachte sprake is van een bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale trekken waaraan een autisme spectrum stoornis en
aandachtstekortstoornis (ADD) ten grondslag liggen. Verdachte ontkent, maar indien bewezen
beïnvloedden de autisme spectrum stoornis en ADD gedeeltelijk verdachtes gedragskeuzes en
gedragingen ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde. Het risico op recidive van gewelddadig
gedrag is (matig tot) hoog indien verdachte geen adequate behandeling krijgt.

Met behulp van de wegingslijst voor jong volwassenen wordt geadviseerd om het strafrecht voor
minderjarigen toe te passen. De handelingsvaardigheden van verdachte zijn beperkt, er zijn
beperkingen in zijn cognitief functioneren, hij heeft moeite met het organiseren van zijn gedrag, hij
handelt zonder nadenken en in het contact komt hij jonger over dan zijn kalenderleeftijd. Een
pedagogische aanpak is nog mogelijk. Continuering van scholing is gewenst en een groepsgericht
leefklimaat is nodig.

Geadviseerd wordt om verdachte een klinische behandeling op te leggen in een instelling waar
ervaring is met autisme- en zedenproblematiek, zoals de forensische jeugdpsychiatrische kliniek
Catamaran, onderdeel van de GGzE of de zedenafdeling van RIJ Den Hey-Acker (indien een
onvoorwaardelijke PIJ maatregel zou worden opgelegd). Er zou gestart moeten worden met een
behandeling gericht op autisme en ADD, hetgeen bestaat uit psycho-educatie (uitleg over de stoornis
en wat deze impliceert voor het dagelijks leven), psychotherapie en eventueel farmacotherapie. Ook
dient het middelengebruik, waarvan jarenlang sprake is geweest, aandacht te krijgen. Het zo snel
mogelijk vinden van een passende woonvorm voor na de klinische behandeling alsmede een vorm van
dagbesteding heeft prioriteit. Ouders dienen hij de behandeling betrokken te worden.

Er is een stevige stok achter de deur nodig om verdachte aan de gewenste behandeling te laten
deelnemen, omdat behandeling niet op andere wijze kan worden georganiseerd. Er wordt
geadviseerd om aan verdachte een voorwaardelijke PIJ-maatregel op te leggen met als bijzondere
voorwaarden dat verdachte meewerkt aan een behandeltraject bij een forensische jeugd en ortho-
psychiatrische instelling zoals de Catamaran of een soortgelijke instelling. Verder is voortzetting van
begeleiding door de jeugdreclassering wenselijk.

Toepassing jeugdstrafrecht

De rechtbank ziet zich bij de strafoplegging voor de vraag gesteld of het sanctierecht voor
volwassenen of jeugdigen toegepast dient te worden. Op grond van artikel 77c van het Wetboek van

Heropening en schorsing van het onderzoek.
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Strafrecht is het mogelijk om het jeugdstrafrecht toe te passen op jongeren in de leeftijd van achttien
tot drieëntwintig jaar als de rechter daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van verdachte of de
omstandigheden waaronder het feit is begaan.

De rechtbank neemt het advies van de gedragsdeskundigen over en zal het jeugdstrafrecht
toepassen. Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar bovenstaand citaat uit de
gedragskundige rapportages.

Bij het jeugdstrafrecht gelden lagere richtlijnen voor de straftoemeting. Verder wordt bij het bepalen
van een passende straf veel belang gehecht aan wat de straf betekent voor de persoonlijke
ontwikkeling van de jeugdige. Er wordt veel meer dan bij volwassenen rekening gehouden met de
persoonlijke omstandigheden van verdachte.

PIJ-maatregel

De deskundigen adviseren tot het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel.

De gedragsdeskundigen vinden deze maatregel het meest passend, omdat verdachte een
strafrechtelijk kader nodig heeft waarbij zijn medewerking aan de noodzakelijke behandeling kan
worden afgedwongen. Klinische behandeling is noodzakelijk om invloed te kunnen uitoefenen op het
gedrag van verdachte en om recidive te voorkomen. Uit de verschillende rapportages blijkt dat in het
verleden minder beperkende maatregelen niet hebben geleid tot verandering in het gedrag van
verdachte.

De rechtbank overweegt dat is voldaan aan de formele voorwaarden om de PIJ-maatregel op te
leggen.

De psychiater en de psycholoog hebben vastgesteld dat er bij verdachte sprake is van een bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale trekken waaraan een autisme spectrum stoornis en ADD
stoornis ten grondslag liggen. Verdachte leed ook ten tijde van het tenlastegelegde feit aan deze
stoornis.

De rechtbank stelt vast dat het feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld en die gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen.

De rechtbank stelt verder vast dat er geen rapport van de reclassering voorhanden is waarin de
reclassering de rechtbank adviseert over de te stellen bijzondere voorwaarden bij een mogelijk op te
leggen voorwaardelijke PIJ-maatregel. De officier van justitie heeft ter terechtzitting verklaard dat zij
de reclassering opdracht heeft gegeven tot het instellen van een onderzoek naar de bijzondere
voorwaarden, maar dat de reclassering onvoldoende tijd heeft gehad om dit rapport vóór de zitting
van 21 juni 2019 af te leveren.

De rechtbank ziet zich genoodzaakt om in afwachting van het onderzoek van de reclassering het
onderzoek te heropenen en te schorsen voor onbepaalde tijd. De reclassering wordt opdracht
gegeven de rechtbank te informeren over de te stellen bijzondere vooraarden. Bij haar onderzoek
dient de reclassering in eerste instantie te onderzoeken of verdachte kan worden geplaatst bij de
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Catamaran of een soortgelijke instelling. Ter terechtzitting heeft [naam jeugdreclasseerder] en in het
kader van een eerdere strafoplegging betrokken bij de begeleiding van verdachte, verklaard dat
verdachte al in maart jongstleden een intake heeft gehad bij de Catamaran, maar dat hij toen is
afgewezen, omdat hij een ontkennende verdachte was. Verdachte zou opnieuw kunnen worden
aangemeld. Volgens [naam jeugdreclasseerder] is haar te kennen gegeven dat de eerdere afwijzing
niet in de weg staat aan een nieuwe aanmelding na bewezenverklaring.

De raadsman heeft verzocht het onderzoek op te dragen aan [naam jeugdreclasseerder] . Omdat de
reclassering al bezig is met het onderzoek zal de rechtbank dit verzoek afwijzen. De rechtbank gaat er
daarbij van uit dat [naam jeugdreclasseerder] zal worden betrokken bij het onderzoek. Zij is daartoe
ook bereid. Het verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis van verdachte zal worden
afgewezen. De ernstige bezwaren en de gronden die aan het bevel ten grondslag liggen zijn
onverkort aanwezig. DE UITSPRAAK

De rechtbank:

Heropent het onderzoek;

Schorst het heropende onderzoek voor onbepaalde tijd. (nader te appointeren op een zitting in ieder
geval vóór 19 september 2019 van mrs. A.M. Kooijmans-de Kort, J.H. Vos en A.M. Bossink);

Stelt de termijn op langer dan een maand na heden, maar een termijn van drie maanden niet te boven
gaand, om de klemmende redenen dat het niet te verwachten is dat het nog te verrichten onderzoek
binnen een maand is voltooid;

Gelast de officier van justitie om de reclassering te bevelen verder onderzoek te doen naar de
bijzondere voorwaarden waaraan verdachte zich in het kader van een voorwaardelijke PIJ-maatregel
zou moeten houden;

Beveelt de oproeping van verdachte tegen het tijdstip van de nadere zitting met kennisgeving van dat
tijdstip aan de raadsman van verdachte, mr. P.C. Saris;

Beveelt de kennisgeving van dat tijdstip aan de benadeelde partij [slachtoffer] ;

Beveelt de oproeping van de deskundige [naam jeugdreclasseerder] of haar vervanger tegen het
tijdstip van de nadere ter terechtzitting;

Beveelt de oproeping van de medewerker van de reclassering die het onderzoek heeft verricht of een
plaatsvervanger:

Stelt daartoe de stukken in handen van de officier van justitie.
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Wijst het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis af.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. A.M. Kooijmans-de Kort, voorzitter,

mr. J.G. Vos en mr. A.M. Bossink, leden,

in tegenwoordigheid van mr. A.H.C. Persoons, griffier,

en is uitgesproken op 5 juli 2019.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld
een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
Waar wordt verwezen naar bijlagen betreffen dit de bijlagen bij het proces-verbaal van de politie
Oost-Brabant, zeden Eindhoven, genummerd 2018180239, aantal doorgenummerd bladzijden: 610.

proces-verbaal van aangifte door [zus] [slachtoffer] , namens [slachtoffer] , p.31, 32, 33 van
voormeld proces-verbaal.

proces-verbaal van bevindingen, p. 57, 58, 59, 60, 61 van voormeld proces-verbaal.

Verbatim studioverhoor, p.24 tot en met 33, gevoegd bij voormeld proces-verbaal.

verklaring onderzoek zedendelicten, p.70, 71,77, 78, 81 van voormeld proces-verbaal.

proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 1] , p.109, 110, 111 van voormeld proces-verbaal.

proces-verbaal van bevindingen van verhoor getuige [getuige 2] , p.122, 124 van voormeld proces-
verbaal.

proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 3] p.143 van voormeld proces-verbaal

proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot verhoor [slachtoffer] en Sake [slachtoffer] , p.180
van voormeld proces-verbaal. 10 proces-verbaal van verhoor verdachte [verdachte] , p.482, 484, 488
en 489 van voormeld proces-verbaal.

proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] , p. 593, 594, 596 van voormeld proces-
verbaal.

proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 1] , p. 539, 540, 541 van voormeld proces-
verbaal.

proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 2] , p. 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 en
574 van voormeld proces-verbaal.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 18-07-2019

Datum publicatie 18-07-2019

Zaaknummer 10/661030-19

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Jeugdzaak. Wachtlijstproblematiek. Nadrukkelijk is ter terechtzitting gebleken dat
de beoogde in te zetten interventie, namelijk klinische behandeling in de Catamaran,
thans de enige geschikte optie voor de verdachte is.

Thans is echter onduidelijk wanneer er plek voor de verdachte in de Catamaran is.
Mogelijk is er een overbruggingsperiode nodig. De rechtbank acht dit een zeer
onwenselijke situatie. Een naadloze overgang van RJJI Hunnerberg naar de
Catamaran is geïndiceerd, te meer omdat er ook geen geschikte alternatieven zijn
voor deze verdachte.

De rechtbank ziet zich in dit kader voor een dilemma gesteld. De verdachte verblijft
al geruime tijd in voorlopige hechtenis, het onvoorwaardelijk deel van haar straf
heeft zij wat de rechtbank betreft thans nagenoeg uitgezeten. De medeverdachten
zijn reeds langere tijd geschorst uit de voorlopige hechtenis. De verdachte zou
indien zij naar een overbruggingsplek moet totdat zij in de Catamaran terecht kan,
waarschijnlijk alleen in aanmerking komen voor crisisnachtopvang. De rechtbank
vindt deze situatie onacceptabel voor dit zeer kwetsbare jongvolwassen meisje, dat
behandeling nodig heeft.

Een langere jeugddetentie aan de verdachte opleggen puur om te voorkomen dat
de verdachte in een "gat" valt tussen het opheffen van het bevel voorlopige
hechtenis en plaatsing in de Catamaran, acht de rechtbank echter eveneens
onacceptabel. Het is niet aan de rechtbank om de schaarste in geschikte
behandelplekken voor jongvolwassenen op deze wijze op te lossen.

Na het wijzen van onderhavig vonnis resteren er nog een aantal dagen waarin
opname in de Catamaran geregeld kan worden. De rechtbank gaat er vanuit dat de
Catamaran, waar de verdachte al geruime tijd op de wachtlijst staat, er alles aan
doet om gehoor te geven aan de opdracht van de rechtbank om de verdachte
onverwijld op te nemen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

ECLI:NL:RBROT:2019:5786

Rechtbank Rotterdam
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4.1.

Team jeugd

Parketnummer: 10/661030-19

Datum uitspraak: 18 juli 2019

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 2001 te [geboorteplaats] ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres: [adres]

ten tijde van het onderzoek op de terechtzitting preventief gedetineerd RJJI De Hunnerberg te
Nijmegen,

raadsvrouw mr. M.M. Koers, advocaat te Rotterdam.

Gelet is op het onderzoek op de besloten terechtzitting van 4 juli 2019.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de
tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De officier van justitie mr. P. Swaak heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het ten laste gelegde;
veroordeling van de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 150 dagen met aftrek
van voorarrest, waarvan 36 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met als
bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich houdt aan de meldplicht en dat de verdachte zich
laat opnemen en behandelen in de Catamaran of soortgelijke instelling,
met opdracht aan de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond tot het
houden van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de verdachte ten
behoeve daarvan te begeleiden.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Dit feit zal zonder nadere bespreking bewezen
worden verklaard.

1 Onderzoek op de terechtzitting

2 Tenlastelegging

3 Eis officier van justitie

4 Waardering van het bewijs
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4.2. Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor
de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan,
nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit.

Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft
begaan op die wijze dat:

zij op of omstreeks 18 februari 2019 te [pleegplaats] ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas

(merk Urban Outfitters, kleur zwart) met daarin een portemonnee met inhoud,

een oplader, een powerbank, sleutels, geld en een identiteitsbewijs en/of

een koptelefoon (merk Sony kleur zwart), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of haar mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld

misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het

gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een tas (merk Urban Outfitters,

kleur zwart) met daarin een portemonnee met inhoud, een oplader, een

powerbank, sleutels, geld en een identiteitsbewijs en/of een koptelefoon (merk

Sony kleur zwart), in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of haar mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- met kracht aan de haren van die [slachtoffer] trekken, waardoor die [slachtoffer] op de

grond is gevallen en/of

- beetpakken van die [slachtoffer] en/of

- vasthouden van die [slachtoffer] en/of

- vastpakken van en/of (nogmaals) trekken aan de haren van die [slachtoffer] en/of

- meermalen, althans eenmaal, schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer] en/of

- meermalen, althans eenmaal, met tot vuist gebalde hand(en) slaan tegen het

gezicht en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] en/of

- tonen van een mes aan die [slachtoffer] en/of

- zwaaien met een mes voor het gezicht van die [slachtoffer] en/of

455



7.1.

7.2.

- ( daarbij) tegen die [slachtoffer] zeggen "ik ga je steken", althans woorden van

gelijke dreigende aard en/of strekking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden
vrijgesproken.

Het bewezen feit levert op:

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen

personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk

te maken, terwijl het feit wordt gepleegd op de openbare weg door twee of meer verenigde
personen.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit
uitsluiten.

Het feit is dus strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de
omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Feit waarop de straf is gebaseerd

De verdachte en haar medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan een straatroof.

De verdachte en twee medeverdachten hebben op enig moment het plan opgevat iemand te gaan
beroven. Toen zij het slachtoffer [slachtoffer] uit de metro zagen stappen, hebben de verdachte en
haar medeverdachten afgesproken dat ze haar “zouden gaan doen”.

5 Strafbaarheid feit

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering straf

456



7.3.1.

7.3.2.

7.3.

Zij hebben het slachtoffer op haar weg naar huis achtervolgd, haar plotseling van achteren aan
haar haren naar de grond getrokken en haar geslagen. De verdachte heeft daarbij een mes
getrokken en het slachtoffer daarmee bedreigd omdat het slachtoffer zich verzette en haar
eigendommen niet wilde loslaten. Vervolgens werden de tas en de koptelefoon van het slachtoffer
door de verdachten afgepakt.

Door op deze wijze te handelen hebben de verdachte en de medeverdachten inbreuk gemaakt op
de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en geen enkel respect getoond voor haar
eigendommen. Het betreft een ernstig feit, dat doorgaans grote nadelige psychische gevolgen
voor het slachtoffer met zich meebrengt en bijdraagt aan gevoelens van onveiligheid en onrust in
de samenleving.

Voor het slachtoffer heeft deze straatroof ook een enorme impact op haar leven gehad, zoals blijkt
uit haar ter zitting voorgelezen slachtofferverklaring. Zij waande zich veilig omdat twee van de drie
verdachten meisjes waren. Zij heeft tijdens het feit doodsangsten uitgestaan en voelt zich
sindsdien onveilig. Zij is constant alert op straat, prikkelbaar en schrikachtig en haar vertrouwen in
mensen is weg. De rechtbank rekent het de verdachte en de medeverdachten aan dat zij hier ten
tijde van het incident totaal geen oog voor hebben gehad.

De verdachte, destijds 17 jaar, en de medeverdachten verbleven ten tijde van dit incident allemaal
in De Fjord, centrum voor orthopsychiatrie. Wat deze first offenders, die ook allen als zeer
kwetsbare jongeren omschreven kunnen worden, heeft bezield om tot deze agressieve daad
jegens een voor hen volkomen willekeurige jonge vrouw over te gaan, is de rechtbank niet
duidelijk geworden. Financieel gewin lijkt niet het hoofdmotief te zijn geweest van deze
verdachten.

Ten voordele van de verdachte weegt de rechtbank mee dat zij nadien wel verantwoordelijkheid
voor haar daden heeft genomen, zij oprecht geschrokken lijkt te zijn van wat zij het slachtoffer
heeft aangedaan en ter zitting uitdrukkelijk haar excuses aan het slachtoffer heeft aangeboden.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 19 juni
2019, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare
feiten.

Rapportages /en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting

Mw. M.G.E. Hobbelen, GZ-psycholoog, heeft onder supervisie van mw. P.M.A. van Oss, GZ-
psycholoog, een rapport over de verdachte opgemaakt gedateerd 27 mei 2019. Dit rapport
houdt voor zover van belang het volgende in.

Er is bij de verdachte sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van een persisterende
complexe rouwstoornis (resulterend in negatieve gevoelens, prikkelbaarheid en door
inadequate coping tot beperkte emotieregulatie) en kenmerken van ADHD (voornamelijk
impulsiviteit), een lichte stoornis in cannabisgebruik en een gebrekkige ontwikkeling van de
geestesvermogens in de vorm van hechtingsproblematiek en een ontwikkeling richting een
antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hier was sprake van tijdens het ten laste gelegde -
indien bewezen. Aangezien de gebrekkige emotie- en impulsregulatieproblematiek en de
tekortschietende gewetensfunctie er toe hebben bijgedragen dat de verdachte zich op
impulsieve, opportunistische wijze heeft laten leiden door haar eigen behoefte (aan onder
meer spanning) en dus hun doorwerking hebben gehad in het ten laste gelegde is het
advies om het ten laste gelegde - indien bewezen - in een verminderde mate toe te

rekenen. De kans op recidive wordt groot geacht wanneer er geen gerichte behandeling
wordt ingezet op genoemde problematiek. De kans dat antisociale gedragspatronen zich
verder gaan vastzetten in haar persoonlijkheid is dan reëel, met een verhoogd risico op
instrumenteel, impulsief en gewelddadig gedrag. Middels het bieden van externe structuur
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toezicht (residentiële setting), behandeling en ondersteuning van prosociale anderen
(residentiële setting, maar ook betrokkenen uit netwerk ) wordt het risico op herhaling van
gewelddadig gedrag verlaagd.

Het is van belang dat betrokkene tot verwerking komt van haar verleden, negatieve
gevoelens en haar impulsen leert te reguleren, waardoor tevens haar druggebruik mindert
(dit heeft immers de functie van demping van negatieve gevoelens). Ook zou er aandacht
moeten zijn voor het komen tot meer positieve opvattingen en cognities en behoeft haar
gewetensontwikkeling stimulatie. Ze is aangewezen op een residentiële behandelsetting
waarbij naast het behandelklimaat op de groep therapeutische behandeling

plaats vindt in de vorm van schematherapie of emotieregulatietherapie en mogelijk, in een
later stadium, EMDR. Tevens is het van groot belang dat de ondersteuning die er is vanuit
het netwerk betrokken wordt. Het werkt beschermend als betrokkene haar schoolgang op
bij haar passend niveau kan vervolgen (MBO 3). Dit ter bevordering van prosociale en dus
beschermende contacten met leeftijdgenoten. Geadviseerd wordt te onderzoeken of
ondersteunende medicatie helpend zou kunnen zijn als het gaat om de ADHD kenmerken.

Een klinische opname in een gespecialiseerde forensisch psychiatrische jeugdkliniek (zoals
de Catamaran) lijkt de beste optie, wanneer de verdachte daar voldoende medewerking aan
wil geven. Vanwege het hoge recidiverisico wordt bij aanvang van de behandeling een hoog
beveiligingsniveau geadviseerd. Om behandeling te borgen wordt een verplicht
jeugdreclasseringstoezicht door Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond geadviseerd met
bijzondere voorwaarden bij een (deels) voorwaardelijk strafdeel. Hierbij is het van

belang dat de bijzondere voorwaarden, waaronder het meewerken aan behandeling, in het
vonnis zijn opgenomen. Een (voorwaardelijke) PIJ-maatregel is overwogen met gebruik van
de wegingslijst PIJ-indicatie. Er is bij de verdachte wel degelijk sprake van ernstige
psychopathologie, echter omdat de verdachte een first offender is, er geen sprake is van
eerdere justitiële sancties, zij niet eerder in een crimineel circuit verkeerd lijkt te hebben en
er bij verdachte bereidheid is tot meewerken aan een behandeling (hoewel zij ambivalent
staat ten opzichte van hulpverlening, heeft zij eerdere behandeling bij de Fjord niet
afgebroken), wordt ingeschat dat een jeugdreclasseringsmaatregel voldoende stok achter
de deur is om behandeling aan te gaan en het recidive risico te verlagen.

De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) heeft een rapport over de verdachte
opgemaakt, gedateerd 29 mei 2019. Geadviseerd wordt de verdachte een deels
voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen, onder de bijzondere voorwaarde dat de
verdachte verblijft in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang (de
Catamaran) waarbij aan de gecertificeerde instelling te weten Jeugdbescherming regio
Rotterdam Rijnmond te Rotterdam opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de
naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

De gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, (hierna: te noemen
JBRR) heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 17 juni 2019. Geadviseerd
wordt haar een onvoorwaardelijke jeugddetentie op te leggen die duurt tot aan de

plaatsing op de Catamaran te Eindhoven, onderdeel van de GGzE. Daarbij een
voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd met als bijzondere voorwaarde begeleiding
door de jeugdreclassering uitgevoerd door JBRR en als bijzondere voorwaarde dat de
verdachte op een positieve manier mee werkt aan de behandeling van de Catamaran en zich
houdt aan de daar gestelde regels en afspraken.

De rechtbank heeft acht geslagen op deze rapporten.

Ter zitting heeft dhr. P. Blijlevens, jeugdreclasseerder van JBRR uiteengezet dat de
verwachting was dat de verdachte thans al in de Catamaran zou verblijven in het kader van
een schorsingsvoorwaarde. Bij bevel van de rechtbank van 5 juni 2019 zou de voorlopige
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7.4.

hechtenis van de verdachte worden geschorst met ingang van de dag dat zij in de
Catamaran zou zijn geplaatst. De verdachte verblijft echter nog immer in RJII De Hunnerberg
in afwachting van haar plaatsing in de Catamaran en onduidelijk is op welke termijn zij daar
wel naar toe kan. Mogelijk moet de verdachte dus naar een overbruggingsplek. Gelet op
haar leeftijd komt de verdachte niet meer in aanmerking voor een crisisplek van een
jeugdhulpaanbieder of plaatsing in het civiele kader in een instelling voor gesloten
jeugdhulp.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Toerekeningsvatbaarheid

Nu de conclusies van de psycholoog gedragen worden door haar bevindingen en door hetgeen
ook overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt
die tot de hare. De verdachte wordt dus in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht.

Straf

Gezien de ernst van het feit kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een
jeugddetentie. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank ook rekening met het feit dat de
verdachte aan het slachtoffer een mes heeft voorgehouden en haar daarmee heeft bedreigd.

Nu alle deskundigen begeleiding en bijzondere voorwaarden noodzakelijk achten, zal de
rechtbank een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen, met de voorwaarden die
hierna worden genoemd. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er tevens toe de verdachte ervan te
weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

Nadrukkelijk is ter terechtzitting gebleken dat de beoogde in te zetten interventie, namelijk
klinische behandeling in de Catamaran, thans de enige geschikte optie voor de verdachte is.

Thans is echter onduidelijk wanneer er plek voor de verdachte in de Catamaran is. Mogelijk is er
een overbruggingsperiode nodig. De rechtbank acht dit een zeer onwenselijke situatie. Een
naadloze overgang van RJJI Hunnerberg naar de Catamaran is geïndiceerd, te meer omdat er ook
geen geschikte alternatieven zijn voor deze verdachte.

De rechtbank ziet zich in dit kader voor een dilemma gesteld. De verdachte verblijft al geruime tijd
in voorlopige hechtenis, het onvoorwaardelijk deel van haar straf heeft zij wat de rechtbank
betreft thans nagenoeg uitgezeten. De medeverdachten zijn reeds langere tijd geschorst uit de
voorlopige hechtenis. De verdachte zou indien zij naar een overbruggingsplek moet totdat zij in de
Catamaran terecht kan, waarschijnlijk alleen in aanmerking komen voor crisisnachtopvang. De
rechtbank vindt deze situatie onacceptabel voor dit zeer kwetsbare jongvolwassen meisje, dat
behandeling nodig heeft.

Een langere jeugddetentie aan de verdachte opleggen puur om te voorkomen dat de verdachte in
een "gat" valt tussen het opheffen van het bevel voorlopige hechtenis en plaatsing in de
Catamaran, acht de rechtbank echter eveneens onacceptabel. Het is niet aan de rechtbank om de
schaarste in geschikte behandelplekken voor jongvolwassenen op deze wijze op te lossen.

Na het wijzen van onderhavig vonnis resteren er nog een aantal dagen waarin opname in de
Catamaran geregeld kan worden. De rechtbank gaat er vanuit dat de Catamaran, waar de
verdachte al geruime tijd op de wachtlijst staat, er alles aan doet om gehoor te geven aan de
opdracht van de rechtbank om de verdachte onverwijld op te nemen.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8. Vordering benadeelde partij/schadevergoedingsmaatregel
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Als benadeelde partij heeft zich in het geding gevoegd: [slachtoffer] , ter zake van het
tenlastegelegde fet).

De benadeelde partij vordert een bedrag van €385,00 aan materiële schade en een bedrag van
€1500,- aan immateriële schade vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

Ter zitting is namens de benadeelde partij de materiële schade naar beneden bijgesteld, te weten
naar €355,58 zodat het totaalbedrag €1855, 58 bedraagt.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering integraal kan worden
toegewezen, maar dat het totaalbedrag over de drie verdachten moet worden verdeeld. Dit
betekent dat elk van de verdachten aan de benadeelde partij een schade moet vergoeden van €
618,52 vermeerderd met de wettelijke rente en met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

Beoordeling

Nu is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde strafbare
feit materiële schade is toegebracht en door de verdachte niet is weersproken, zal de vordering
worden toegewezen.

Voorts is vast komen te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde
strafbare feit, rechtstreeks immateriële schade is toegebracht. Die schade zal naar maatstaven
van billijkheid worden vastgesteld op € 1500,-, zodat de vordering zal worden toegewezen

Aan het verzoek van de officier van justitie om de vordering, ingeval van toewijzing, niet hoofdelijk
toe te wijzen, kan niet worden voldaan.

De gevorderde schade is ontstaan door de onrechtmatige gedragingen van verdachte en haar
medeverdachten gezamenlijk. Uit de wet vloeit in dat geval voort dat verdachte en haar
medeverdachten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor vergoeding van die schade.

Indien en voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen is de verdachte in zoverre
jegens de benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 18 februari 2019.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden
veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en in
de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij een schadevergoeding betalen van €1855,58
vermeerderd met de wettelijke rente. Tevens wordt oplegging van de hierna te noemen maatregel
als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.
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Gelet is op de artikelen 36f, 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg en 312 van het Wetboek
van Strafrecht.

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde feit, zoals hiervoor omschreven, heeft
begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert het hiervoor vermelde strafbare feit;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 150 (honderdvijftig) dagen,

bepaalt dat een gedeelte van de jeugddetentie groot 30 (dertig) dagen, niet ten uitvoer zal worden
gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt vastgesteld op twee jaren;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en
ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een bijzondere voorwaarde niet naleeft of een
voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van die proeftijd niet zal
schuldig maken aan een strafbaar feit;

stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:

- zich gedurende een door de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond te

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

10 Bijlagen

11 Beslissing
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bepalen periode (die loopt tot maximaal het einde van de proeftijd) en op door de jeugdreclassering
te bepalen tijdstippen zal melden bij de jeugdreclassering, zo frequent en zo lang deze instelling dat
noodzakelijk acht;

- zich gedurende de proeftijd, of zoveel korter als haar behandelaars in overleg met de
jeugdreclassering nodig achten, zal laten opnemen in De CATAMARAN, kliniek voor forensische
jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie van het GGZE te Eindhoven, waarbij de veroordeelde zich zal
houden aan de aanwijzingen die de veroordeelde in het kader van die behandeling door of namens de
(geneesheer-)directeur van die instelling zullen worden gegeven;

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde
bijzondere voorwaarden

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van haar identiteit medewerking verlenen aan
het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan jeugdreclasseringstoezicht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen;

geeft opdracht aan de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond tot het houden
van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve
daarvan te begeleiden;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van de dag waarop de totale
duur van de tot dan toe ondergane verzekering en voorlopige hechtenis gelijk zal zijn aan die van het
onvoorwaardelijk deel van de opgelegde jeugddetentie;

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met haar mededaders, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting
aan de benadeelde partij [slachtoffer] , te betalen een bedrag van € 1855,58 (zegge:
achttienhonderdvijfenvijftig euro en achtenvijftig eurocent), bestaande uit € 355,58 aan materiële
schade en € 1500,- aan immateriële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf
18 februari 2019 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door de mededader(s) van de verdachte
aan de benadeelde partij, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging
nog te maken en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;
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legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 1855,58 (hoofdsom, zegge:
achttienhonderdvijfenvijftig euro en achtenvijftig eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 18 februari 2019 tot aan de dag van de algehele voldoening;

verstaat dat betaling aan de benadeelde partij, waaronder begrepen betaling door zijn mededaders,
tevens geldt als betaling aan de staat ten behoeve van de benadeelde partij en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. C.N. Melkert, voorzitter, tevens kinderrechter,

en mrs. M.P. van der Stroomen A.M.T.A. Verhagen, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. V.A. Versloot, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 18 juli 2019.

De jongste rechter is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

Tekst tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

zij op of omstreeks 18 februari 2019 te [pleegplaats] ,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een tas

(merk Urban Outfitters, kleur zwart) met daarin een portemonnee met inhoud,

een oplader, een powerbank, sleutels, geld en een identiteitsbewijs en/of

een koptelefoon (merk Sony kleur zwart), in elk geval enig goed, geheel of ten

dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte en/of haar mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld

en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld

misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het
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gestolene te verzekeren,

en/of

met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen

door geweld en/of bedreiging met geweld

[slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een tas (merk Urban Outfitters,

kleur zwart) met daarin een portemonnee met inhoud, een oplader, een

powerbank, sleutels, geld en een identiteitsbewijs en/of een koptelefoon (merk

Sony kleur zwart), in elk geval van enig goed,

geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en/of haar mededaders,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het

- met kracht aan de haren van die [slachtoffer] trekken, waardoor die [slachtoffer] op de

grond is gevallen en/of

- beetpakken van die [slachtoffer] en/of

- vasthouden van die [slachtoffer] en/of

- vastpakken van en/of (nogmaals) trekken aan de haren van die [slachtoffer] en/of

- meermalen, althans eenmaal, schoppen tegen het lichaam van die [slachtoffer] en/of

- meermalen, althans eenmaal, met tot vuist gebalde hand(en) slaan tegen het

gezicht en/of het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] en/of

- tonen van een mes aan die [slachtoffer] en/of

- zwaaien met een mes voor het gezicht van die [slachtoffer] en/of

- ( daarbij) tegen die [slachtoffer] zeggen "ik ga je steken", althans woorden van

gelijke dreigende aard en/of strekking;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Bijlage II

Opgave van bewijsmiddelen

-1. De verklaring van de verdachte op de terechtzitting van 4 juli 2019;

-2. Het proces-verbaal van verhoor bij de rechter-commissaris, door deze in de wettelijke vorm
opgemaakt op 28 maart 2019, inhoudende de verklaring van de verdachte;
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-3. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2019051397-1 (pagina 1 e.v. van bijlagen van
zaaksdossier [Naam] ), inhoudende de verklaring van aangeefster [slachtoffer] ;

Wanneer hiervoor is verwezen naar een proces-verbaal van politie is - tenzij anders vermeld - bedoeld
een proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 23-07-2019

Datum publicatie 30-07-2019

Zaaknummer 23-000188-19

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Onrechtmatig gebruik van Facebookaccounts, valse bommelding op het Centraal
Station van Amsterdam, bedreiging, creditcardfraude en het voorhanden hebben
van hacksoftware. Het hof past, in tegenstelling tot de rechtbank, het
volwassenenstrafrecht toe. Noch in de persoon van de verdachte, noch in de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan wordt aanleiding gevonden om
van de hoofdregel af te wijken en het adolescentenstrafrecht toe te passen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-000188-19

Datum uitspraak: 23 juli 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Amsterdam van 9 januari 2019 in de strafzaak onder parketnummer 13-665057-17
tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats 1] op [geboortedag] 1997,

adres: [adres].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 9 juli
2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis.

ECLI:NL:GHAMS:2019:2749

Onderzoek van de zaak
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-

-

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Het hof verenigt zich met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen behalve ten
aanzien van de opgelegde jeugddetentie en taakstraf – in zoverre zal het vonnis worden vernietigd –
en met dien verstande dat het hof:

de zin “De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam 1] vanaf het IP-adres [nummer],
voor het eerst op 18 december 2017 om 1:37 uur (UTC+01)”, op pagina 3 van het vonnis (eerste
alinea), niet overneemt, maar wijzigt in: “De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam
1] vanaf het IP-adres [nummer], voor het eerst op 18 december 2016 om 1:37 uur (UTC+01)”;
de zin “Voor de rechtbank is aannemelijk geworden dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn
gepleegd”, op pagina 6 van het vonnis (tweede alinea), niet overneemt, maar wijzigt in: “Daarmee is
wettig en overtuigend bewezen dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn gepleegd”.

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte voor het in eerste aanleg onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 6
bewezen verklaarde veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 90 dagen met aftrek van het
voorarrest, waarvan 47 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren met bijzondere
voorwaarden, en een taakstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende
jeugddetentie.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair, 2, 3, 4, 5 en 6 ten
laste gelegde zal worden veroordeeld tot dezelfde straf als door de rechtbank opgelegd.

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting in hoger beroep het hof verzocht het adolescentenstrafrecht
(ASR) toe te passen. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte in de ten laste gelegde periode
19 jaar oud was. Daarnaast heeft zij verwezen naar de rapporten van de reclassering en de
psycholoog. Voorts heeft de raadsvrouw met betrekking tot de strafmaat het hof verzocht rekening te
houden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij woont nu nog bij zijn moeder,
maar gaat in september 2019 aan een studie beginnen, waarna hij na een jaar wenst te starten aan
de universiteit voor een bachelor fiscaal recht. Hij zal vanaf dat studiejaar op kamers gaan wonen in
Leeuwarden. De raadsvrouw stelt zich met betrekking tot de door de rechtbank opgelegde bijzondere
voorwaarden op het standpunt dat die niet nodig zijn, omdat de meldplicht bij de (jeugd)reclassering
voldoende waarborg zal bieden om het recidiverisico te beperken.

Toepassing volwassenenstrafrecht

De verdachte was ten tijde van het plegen van de strafbare feiten negentien jaar oud, zodat in

Vonnis waarvan beroep

Oplegging van straffen
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beginsel het reguliere (meerderjarigen)strafrecht van toepassing is. Op grond van artikel 77c van het
Wetboek van Strafrecht is het mogelijk om bij jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar af te wijken
van die hoofdregel en toepassing te geven aan het ASR. De persoonlijkheid van een verdachte of de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan moeten daarvoor dan aanleiding geven.

De psycholoog komt in het rapport van 11 augustus 2017 tot de conclusie dat bij de verdachte sprake
is van een lichte variant van een stoornis in het autismespectrum (ASS) en een lichte variant van de
aandachtstekortstoornis (ADD). Het was voor de psycholoog echter niet mogelijk om een verband te
leggen tussen deze diagnoses en de ten laste gelegde feiten. De psycholoog adviseerde wel om het
ASR toe te passen, onder meer omdat de handelingsvaardigheden van de verdachte nog in
ontwikkeling waren: de verdachte kan zijn eigen gedrag wat moeilijk organiseren en hij kan de risico’s
van zijn handelen niet goed inschatten. Ook de reclassering adviseerde in haar rapport van 8 juli 2019
het ASR toe te passen. In de toelichting staat vermeld dat het inschatten van het recidiverisico vragen
oproept, omdat in eerdere rapportages geen recidiverisico wordt genoemd en er vanuit het NIFP geen
link kan worden gelegd tussen de diagnoses en het ten laste gelegde. De reclassering heeft het
wegingskader ASR uitgevoerd en is van mening dat de verdachte zich jonger gedraagt dan zijn
kalenderleeftijd, hetgeen voornamelijk tot uiting komt bij het organiseren van zijn eigen gedrag en
planvaardigheden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de reclasseringswerker verklaard dat het
invullen van het wegingskader ASR niet heel sterk in een bepaalde richting wees, wat meer een
indicatie gaf in de richting van toepassing van het ASR, waarbij plannen en het overzien van de dingen
op langere termijn aandacht behoeven.

Het hof ziet, in tegenstelling tot de advocaat-generaal en de raadsvrouw, in deze adviezen geen
aanleiding om het ASR toe te passen, ook omdat niet is gebleken dat er een verband bestaat tussen
de diagnoses en de ten laste gelegde feiten. Daarbij komt dat het hof van oordeel is dat de
omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan een forse contra-indicatie opleveren voor de
toepassing van het ASR. Het gaat immers om een reeks strafbare feiten waarvoor de verdachte in een
aantal gevallen tamelijk planmatig te werk is gegaan en computertechnische vaardigheden heeft
moeten aanwenden die een bepaalde mate van intelligentie vereisen. Ook de indruk die de verdachte
in het strafproces heeft gewekt, laatst ter terechtzitting in hoger beroep, vormt een sterke contra-
indicatie. Zo heeft hij gedetailleerde instructies gegeven aan [naam 2] en [naam 3] – om berichten te
verwijderen en bepaalde dingen niet tegen de politie te verklaren – om daarmee te voorkomen dat
onderzoeksresultaten naar hem toe zouden leiden. De verdachte heeft ervan blijk gegeven ook
strategisch en vrij scherpzinnig te kunnen opereren wat betreft de vragen waarop hij wel en geen
antwoord wenste te geven en wat betreft de inhoud van de door hem afgelegde verklaringen. Ook
bleek hij daarin consequent te kunnen handelen. Zo heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger
beroep onder meer verklaard dat hij de overweging heeft gemaakt om niks te zeggen en dat hij de
ten laste gelegde feiten en de consequenties die een veroordeling voor hem kunnen hebben niet erg
genoeg vindt om duidelijkheid te geven, ook omdat hij bij het geven van duidelijkheid naar zijn zeggen
vermoedelijk nog steeds niet vrijuit gaat, maar bijvoorbeeld als medeplichtige zal worden gezien.

Gelet op het vorenstaande ziet het hof geen reden af te wijken van het voormelde uitgangspunt,
zodat geen toepassing wordt gegeven aan het ASR. Reeds daarom komt het hof tot een andere
strafoplegging dan de rechtbank en gevorderd door de advocaat-generaal.

Het oordeel van het hof over de op te leggen straf

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende cybercrime-feiten. Hij heeft op twee
momenten onrechtmatig gebruik gemaakt van Facebookaccounts van willekeurige derden, waarbij hij
berichten op Facebook heeft geplaatst. Enkele door de verdachte geplaatste berichten zijn door hun
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inhoud ook strafbaar. Zo heeft de verdachte een valse bommelding geplaatst en zijn voormalige baas
bedreigd. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan creditcardfraude door voor veertig euro
aan cadeaukaarten te bestellen. Tot slot heeft hij hacksoftware in zijn bezit gehad.

De verdachte heeft met zijn handelen veel overlast en nadeel veroorzaakt. Naar aanleiding van de
bommelding is door de politie een onderzoek gestart dat veel capaciteit heeft gevergd die zonder het
handelen van de verdachte voor de opsporing van andere strafbare feiten en de uitoefening van
andere politietaken aangewend had kunnen worden. Het doen van een valse bommelding
veroorzaakt grote gevoelens van angst en onveiligheid en kan leiden tot maatschappelijke
ontwrichting, zeker in het huidige tijdsgewricht waarin met regelmaat (in Europa) terreuraanslagen
plaatsvinden of dreigen plaats te vinden. De mensen van wie het Facebookaccount door de verdachte
is misbruikt, zijn geconfronteerd met strafbare feiten die uit hun naam en ten overstaan van hun
sociale omgeving zijn gepleegd. De mensen aan wie of over wie de verdachte berichten op Facebook
heeft geplaatst, zijn geconfronteerd met die ongewenste inhoud. Het hof rekent dit de verdachte aan.
In de strafoplegging beoogt het hof enerzijds de ernst van de bewezen feiten en de verwijtbaarheid
van het handelen van de verdachte tot uitdrukking te brengen, maar anderzijds te voorkomen dat het
leven van de verdachte door een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf ontspoort. Het hof zal daarom een
forse, deels voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, waarvan het onvoorwaardelijke deel gelijk is
aan de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Daarnaast zal het hof een taakstraf van
maximale duur opleggen.

Uit het uittreksel Justitiële Documentatie van 25 juni 2019 volgt dat de verdachte voorafgaand aan de
bewezen verklaarde feiten niet eerder was veroordeeld. Nadien is de verdachte wel veroordeeld ter
zake van een misdrijf en een overtreding. Het hof houdt daarmee op grond van artikel 63 van het
Wetboek van Strafrecht rekening.

Het hof acht, alles afwegende, een gevangenisstraf en taakstraf van na te melden duur passend en
geboden.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 57, 63, 138ab, 139d,
142a, 231b, 285 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften worden toegepast zoals geldend ten tijde van het bewezen verklaarde.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING
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Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde jeugddetentie en taakstraf en
doet in zoverre opnieuw recht.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 343 (driehonderddrieënveertig)
dagen.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 300 (driehonderd) dagen, niet ten uitvoer
zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het
einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,
voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 240 (tweehonderdveertig) uren, indien
niet naar behoren verricht te vervangen door 120 (honderdtwintig) dagen hechtenis.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het vorenstaande.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. P.F.E. Geerlings, mr. M. Jurgens en mr. R. Kuiper, in tegenwoordigheid van mr. G.G. Gielen,
griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 23 juli 2019.

Mrs. Jurgens en Kuiper zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.

[…]
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 18-12-2018

Datum publicatie 20-12-2018

Zaaknummer 13/680069-17 en 13/730107-15 (tul)

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Jeugdstrafrecht

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ernstige strafbare feiten.
Hij heeft van jongs af aan ter zake de gediagnosticeerde gedragsproblemen aan
geen enkele behandeling willen meewerken. Aan het door de rechtbank gelaste
observatieonderzoek in het PBC heeft verdachte ook niet willen meewerken. De
rechtbank heeft beslist tot toepassing van het volwassen strafrecht en legt verdachte
de TBS-maatregel met dwangverpleging op, zonder aftrek van het voorarrest.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Parketnummers: 13/680069-17 en 13/730107-15 (tul)

Datum uitspraak: 18 december 2018

op tegenspraak

VONNIS

van de rechtbank Amsterdam, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen:

[verdachte] ,

ECLI:NL:RBAMS:2018:9148

RECHTBANK AMSTERDAM
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geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1999,

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres [BRP adres] ,
thans gedetineerd in “ [adres detentie] .

De rechtbank heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 30
januari 2018 en 4 december 2018.

De rechtbank heeft op 30 januari 2018 kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr.
M.L.A. ter Veer en van wat door de toenmalig raadsvrouw van verdachte mr. D.G. Nagel, de verdachte
en de ouders van verdachte, alsmede van wat door mevrouw [naam 1] namens de Raad voor de
Kinderbescherming (hierna: de Raad) en de deskundige [naam deskundige 1] , GZ-psycholoog en
werkzaam bij JJI Teylingereind, naar voren is gebracht. Naar aanleiding hiervan is op 13 februari 2018
een interlocutoir vonnis (ook aangehecht) gewezen waarvan de (belangrijke) overwegingen en
beslissingen in dit vonnis zijn verwerkt.

Voorts heeft de rechtbank op 4 december 2018 kennisgenomen van de vordering van de officier van
justitie mr. M.L.A. ter Veer en van wat door de raadsman van verdachte mr. T. den Haan, de verdachte,
alsmede van wat door de deskundigen mevrouw [naam psycholoog 1] , psycholoog en de heer [naam
psychiater] , psychiater, beiden werkzaam bij het Pieter Baan Centrum, en mevrouw [naam 2] namens
de Raad naar voren is gebracht.

Aan verdachte is – laatstelijk gewijzigd op de terechtzitting van 30 januari 2018 - ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 1 april 2017 te Diemen, in elk geval in Nederland, tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van

wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (gelegen aan de [adres] )

heeft weggenomen 10, althans een of meer horloges en/of een geldbedrag van

(ongeveer) 80 euro, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] , gepleegd met het oogmerk om die

diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping

op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld

misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het gestolene te

verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij,

verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) voornoemde woning is/zijn

binnen gegaan en/of (vervolgens) voornoemde [slachtoffer 2] (met kracht)

1 Tenlastelegging
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heeft/hebben vastpakt en/of vastgehouden en/of geduwd en/of (vervolgens)

voornoemde [slachtoffer 2] (met kracht) in zijn o(o)g(en) heeft/hebben geprikt

en/of gestoken en/of (vervolgens) [slachtoffer 2] zijn hoofd, in elk geval

zijn lichaam (met kracht) tegen een televisie heeft/hebben geduwd en/of

(vervolgens) voornoemde [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgebonden en/of

(vervolgens) tegen voornoemde [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd dat hij op

de grond moest gaan liggen, in elk geval woorden van gelijke (dreigende) aard

en/of strekking en/of (vervolgens) een geldbedrag van (ongeveer) 80 euro uit

de (broek)zak van voornoemde [slachtoffer 2] heeft/hebben weggenomen;

2.

hij op of omstreeks 9 mei 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het

oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een of meer vitrines van

winkelbedrijf Used Products (gelegen aan het [naam filiaal] heeft weggenomen

vijf, althans één of meer tablets (Apple en/of Samsung) en/of 32, althans één

of meer smartphones (Apple en/of Samsung) en/of enig geldbedrag, in elk geval

enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Used Products (filiaal [naam filiaal] ,

in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats

van het misdrijf hebben verschaft en/of die/dat vijf, althans één of meer

tablets (Apple en/of Samsung) en/of 32, althans één of meer smartphones (Apple

en/of Samsung) en/of enig geldbedrag, in elk geval enig goed onder zijn/hun bereik

hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of

inklimming en/of welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] , gepleegd met het oogmerk om die
diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan
zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of
het bezit van het

aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het

gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en), dat hij,

verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) een (vuur)wapen, in elk

geval een vuurwapen gelijkend voorwerp op die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

heeft/hebben gericht en/of gericht gehouden en/of aan die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

heeft/hebben getoond en/of voorgehouden en/of (vervolgens) tegen voornoemde

[slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "Liggen, liggen! Kassa nu, kassa nu!"

en/of "Liggen, liggen! Telefoon weg!", in elk geval woorden van gelijke

dreigende aard en/of strekking en/of (vervolgens) met een lifehammer, in elk

geval met een zwaar en/of hard voorwerp, één of meer vitrines heeft/hebben

ingeslagen, in elk geval heeft/hebben verbroken;
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subsidiair:

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 9 mei 2017 te Amsterdam, in elk

geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans

alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een of meer

vitrines van winkelbedrijf Used Products (gelegen aan het [naam filiaal]

heeft weggenomen vijf, althans één of meer tablets (Apple en/of Samsung) en/of

32, althans één of meer smartphones (Apple en/of Samsung) en/of enig

geldbedrag, in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende

aan Used Products, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [medeverdachte 1]

en/of [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte,

welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] , gepleegd met het

oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om

bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een andere deelnemer(s)

aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken en/of het bezit van het

gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin

bestond(en), dat hij, verdachte en/of één of meer van zijn mededader(s) een

(vuur)wapen, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp op

voornoemde [slachtoffer 3] en/of voornoemde [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht en/of gericht

gehouden en/of aan voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] heeft/hebben getoond en/of

voorgehouden en/of (vervolgens) tegen voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]

heeft/hebben gezegd: "Liggen, liggen! Kassa nu, kassa nu!" en/of "Liggen,

liggen! Telefoon weg!", in elk geval woorden van gelijke dreigende aard en/of

strekking en/of (vervolgens) met een lifehammer, in elk geval met een zwaar

en/of hard voorwerp, één of meer vitrines heeft/hebben ingeslagen, in elk

geval heeft/hebben verbroken,

bij het plegen van voornoemd misdrijf verdachte en/of zijn mededader(s) op of

omstreeks 9 mei 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk

behulpzaam is/zijn geweest door voornoemde [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2]

- ( na voornoemde gewapende overval) op te halen en/of weg te brengen

en/of

tot het plegen van welk misdrijf verdachte en/of zijn mededader(s) op of

omstreeks 9 mei 2017 te Amsterdam en/of elders in Nederland, opzettelijk

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door een vuurwapen,

in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp ter beschikking te
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stellen aan die [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of (na de overval) dat vuurwapen,

althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, onder zich te houden;

meer subsidiair:

hij in omstreeks de periode van 9 mei 2017 tot en met 18 juli 2017 te

Amsterdam en/of Diemen en/of Almere en/of Amstelveen, in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

een grote hoeveelheid smartphones en/of tablets (merk Samsung en/of Apple)

heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, terwijl hij, verdachte en/of

zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen

wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door

diefstal in elk geval (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

en/of

hij op of omstreeks 9 mei 2017 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, opzettelijk een of meer
perso(o)n(en), te weten [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] , die schuldig was/waren aan of
vervolgd werd(en) terzake een misdrijf, te weten overtreding van artikel 312 van het Wetboek van
Strafrecht, heeft verborgen en/of behulpzaam is geweest in het ontkomen aan de nasporing van en/of
aanhouding door een of meer ambtenaren van justitie of politie, immers heeft hij, verdachte, die
[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] met (de door) hem (gebruikte) auto/taxi van de plaats
van het misdrijf weggevoerd;

en/of

hij in of omstreeks de periode van 9 mei 2017 tot en met 17 mei 2017 te Amsterdam, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, nadat een misdrijf, te weten
een overtreding van artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht, was gepleegd, met het oogmerk om
het te bedekken en/of om de nasporing en/of vervolging te beletten en/of te bemoeilijken, een
voorwerp waarmede dat misdrijf werd gepleegd, te weten een vuurwapen, althans een op een
vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek van de
ambtenaren van de justitie en politie heeft onttrokken, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn
mededader(s) met dat opzet het bij het misdrijf gebruikte vuurwapen, althans een op een vuurwapen
gelijkend voorwerp, in de bos en/of woning van verdachte gelegd en/of verborgen;

3.

hij in of omstreeks de periode van 9 mei 2017 tot en met 6 juni 2017 te

Amsterdam en/of Weesp en/of Amstelveen en/of Diemen, in elk geval in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
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2.1

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.

(telkens) een of meer vuurwapens en/of munitie van categorie II en/of III

voorhanden heeft/hebben gehad;

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 maart 2017

tot en met 6 juni 2017 te Amsterdam en/of te Weesp en/of te Diemen en/of te

Amstelveen, in elk geval in Nederland (telkens) heeft deelgenomen aan een of

meer organisatie(s), bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke

personen, te weten (onder meer) verdachte [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of

[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer andere perso(o)n(en)

welke organisatie(s) tot oogmerk had(den) het plegen van misdrijven, namelijk

het:

- in vereniging plegen van een of meer gekwalificeerde diefstallen en/of

afpersingen.

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde
feiten.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat het Openbaar Ministerie primair niet-ontvankelijk dient
te worden verklaard omdat er geen aanleiding was een onderzoek tegen verdachte op te
starten. Het Openbaar Ministerie heeft misbruik gemaakt van de opsporingsbevoegdheden
en de ter beschikking staande middelen te lichtvaardig en zonder enige (dringende)
noodzaak ingezet. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht om het bewijs dat voortkomt uit
het onrechtmatig inzetten van de bijzondere opsporingsbevoegdheden uit te sluiten van het
bewijs. Meer subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht, nu de handelwijze van het Openbaar
Ministerie een onherstelbare inbreuk op de grondrechten van verdachte oplevert, hier bij de
strafmaat rekening mee te houden.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het verweer dient te worden
verworpen. Het onderzoek naar verdachte is gestart nadat de verdenking was gerezen dat
hij zich schuldig maakte aan mensenhandel. De tapmachtigingen zijn verleend na toetsing
door de rechter-commissaris. Het hieruit voortvloeiende bewijs is derhalve rechtmatig
verkregen.

Het oordeel van de rechtbank

2 Voorvragen
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3.1.

Het in artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering neergelegde
opportuniteitsbeginsel houdt in dat het aan het Openbaar Ministerie is om te beslissen of tot
vervolging van een verdachte wordt overgegaan. Het staat het Openbaar Ministerie in
beginsel vrij een verdachte te vervolgen. Slechts indien de vervolging in strijd is met
wettelijke of verdragsbepalingen of met beginselen van een goede procesorde – waaronder
het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging – kan er sprake zijn van een
verval van het recht tot strafvordering en van een door de rechter om die reden uit te
spreken niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

In de door de raadsvrouw onder 2.2.1. naar voren gebrachte argumenten ziet de rechtbank,
ook gelet op de omstandigheid dat er – gezien het proces-verbaal van verdenking van 10
maart 2017 met het nummer [dossier]1 – een verdenking terzake van mensenhandel tegen
verdachte was en verdachte hier eerder voor is veroordeeld, geen aanleiding om de officier
van justitie niet-ontvankelijk te verklaren. Op basis van de in dit proces-verbaal aangevoerde
redenen, waaronder de op verschillende momenten bij de politie binnengekomen
verklaringen, het strafrechtelijke verleden van verdachte en overige aangevoerde
politieregistraties had de rechter-commissaris2 voldoende zwaarwegende argumenten om
tot verstrekking van een machtiging ex artikel 126m Sv te komen. Anders dan de raadsvrouw
stelt, volgt dat bij het aanvragen van vervolgmachtigingen (en onderzoek) deze niet alleen
gebaseerd is op het voornoemde proces-verbaal van 10 maart 2017, maar is deze ook
gebaseerd op nieuwe informatie en verdenkingen. Zo valt onder andere uit het proces-
verbaal aanvraag verlenging bevel opnemen (tele)communicatie van 12 april 2017 eveneens
met het nummer [dossier]3 op te maken dat er gesproken wordt over een met name
genoemde vrouw en wordt gewezen op een nieuwe verdenking jegens de verdachte, te
weten het mogelijk (mede)plegen van een diefstal met geweld en gijzeling.

Deze omstandigheden leiden er eveneens toe dat de rechtbank de ingezette overige
bijzondere opsporingsbevoegdheden niet onrechtmatig acht, als gevolg waarvan het daaruit
volgend bewijs en de inbreuk op de grondrechten van verdachte toelaatbaar worden geacht.

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsvrouw en acht de officier van justitie
ontvankelijk in de vervolging van verdachte. De rechtbank verwerpt eveneens het subsidiaire
en meer subsidiaire verweer.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft op 30 januari 2018 gevorderd dat onder 1 tenlastegelegde
medeplegen van diefstal met geweld wettig en overtuigen bewezen zal worden verklaard op
grond van de aangifte van [slachtoffer 1] , het door [slachtoffer 2] opgegeven signalement van de
daders, de tapgesprekken alsmede het kort na de diefstal uitpeilen van de telefoon van verdachte
in de omgeving van de plaats delict en het gegeven dat verdachte werd gebeld vanuit een
horecagelegenheid in dezelfde straat als waar de woning ligt.

De onder 2 meer subsidiair ten laste gelegde opzetheling en begunstiging kan bewezen worden
op grond van de afgeluisterde gesprekken. Uit deze gesprekken blijkt dat verdachte de daders na
de overval met een taxi heeft opgehaald en dat de gestolen goederen direct na de overval naar
verdachte zijn gegaan. Het onder feit 3 tenlastegelegde feit kan bewezen worden op grond van
het bij de huiszoeking in de woning van verdachte aangetroffen wapen onder het bed van de
broer van verdachte, dat bij de overval is gebruikt. De eerder genoemde afgeluisterde gesprekken
vormen eveneens het bewijs voor de onder feit 4 ten laste gelegde deelname aan een criminele
organisatie.

3 Waardering van het bewijs
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3.2.

3.3.

4.1.

Het standpunt van de verdediging

De voormalig raadsvrouw van verdachte heeft zich op 30 januari 2018 op het standpunt gesteld
dat verdachte integraal dient te worden vrijgesproken van wat verdachte ten laste is gelegd
wegens het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs.

De verdachte heeft ter terechtzitting van 30 januari 2018 een beroep gedaan op zijn zwijgrecht.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat verdachte van het onder feit 2 primair en subsidiair
dient te worden vrijgesproken omdat het dossier onvoldoende aanknopingspunten bevat om tot
een bewezenverklaring te komen.

De rechtbank heeft het onder feit 1, feit 2 meer subsidiair, feit 3 en feit 4 wettig en overtuigend
bewezen verklaard en verwijst voor de gebruikte bewijsmiddelen naar bijlage I.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

ten aanzien van feit 1:

op 1 april 2017 te Diemen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogpunt van
wederrechtelijke toe-eigening uit een woning, gelegen aan de [adres] , heeft weggenomen
horloges en een geldbedrag van ongeveer 80 euro, toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of
[slachtoffer 2] , welke diefstal werd voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en
bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te
bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht
mogelijk te maken en het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en bedreiging met
geweld hierin bestonden, dat hij, verdachte en een van zijn mededaders voornoemde woning zijn
binnen gegaan en voornoemde [slachtoffer 2] met kracht hebben vastgepakt en vastgehouden en
geduwd en vervolgens voornoemde [slachtoffer 2] met kracht in zijn ogen hebben geprikt en
vervolgens [slachtoffer 2] zijn hoofd tegen een televisie hebben geduwd en vervolgens
voornoemde [slachtoffer 2] hebben vastgebonden en vervolgens tegen voornoemde [slachtoffer
2] hebben gezegd dat hij op de grond moest gaan liggen, en vervolgens een geldbedrag van
ongeveer 80 euro uit de broekzak van voornoemde [slachtoffer 2] hebben weggenomen.

Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair:

in de periode van 9 mei 2017 tot en met 18 juli 2017 in Nederland, tezamen en in vereniging met
anderen, een grote hoeveelheid smartphones en/of tablets voorhanden heeft gehad, terwijl hij,
verdachte en zijn mededaders ten tijde van het voorhanden krijgen wisten dat het door diefstal
verkregen goederen betrof;

en

om de periode van 13 mei 2017 tot en met 14 mei 2017 te Amsterdam, tezamen en in vereniging
met een ander, nadat een misdrijf, te weten een overtreding van artikel 312 van het Wetboek van
Strafrecht, was gepleegd, met het oogmerk om het te bedekken en/of om de nasporing en/of
vervolging te beletten en/of te bemoeilijken, met een voorwerp waarmede dat misdrijf werd

4 Bewezenverklaring
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-

6.2

gepleegd, te weten een vuurwapen, heeft weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek
van de ambtenaren van justitie en politie heeft onttrokken, immers heeft hij, verdachte en zijn
mededader met dat opzet het bij het misdrijf gebruikte vuurwapen in de woning van verdachte
verborgen.

ten aanzien van feit 3:

in de periode van 13 mei 2017 tot en met 14 mei 2017 te Amsterdam, tezamen en in vereniging
met een ander, een vuurwapen van categorie III voorhanden hebben gehad.

Ten aanzien van feit 4:

op tijdstippen in de periode van 22 maart 2017 tot en met 6 juni 2017 in Nederland heeft
deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke
personen, te weten onder meer verdachte [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of
[medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en andere personen, welke organisatie tot oogmerk
had het plegen van misdrijven, namelijk het in vereniging plegen van een of meer gekwalificeerde
diefstallen.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd.
Verdachte is hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond
is niet aannemelijk geworden.

De rechtbank heeft kennis genomen van het Uittreksel Justitiële Documentatie betreffende
verdachte van 4 januari 2018 waaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen
van strafbare feiten en dat hij ten tijde van het plegen van onderhavige feiten nog in een proeftijd
liep.

Bij interlocutoir vonnis van 13 februari 2018 heeft de rechtbank aangaande de strafbaarheid van
de verdachte overwogen kennis te hebben genomen van een schrijven van de heer [naam
therapeut] , psycholoog/psychotherapeut bij de Bascule, die als therapeut de afgelopen twee jaar
bij verdachte betrokken is (geweest). De heer [naam therapeut] stelt in zijn verslag dat verdachte
zeer zelfbepalend is en niet zal meewerken aan een gedwongen behandeling als een PIJ- of een
TBS-maatregel. Hij acht het afstraffen van het delict gedrag bij verdachte de meest passende
sanctie.

De rechtbank heeft tevens kennis genomen van de volgende rapportages:

een psychologische Pro Justitia rapport van 4 september 2017, opgemaakt door drs. [naam
psycholoog 2] , GZ-psycholoog;

5 Strafbaarheid van de feiten

6 Strafbaarheid van verdachte
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een psychiatrisch Pro Justitia rapport van 2 oktober 2017, opgemaakt door dr. [naam
jeugdpsychiater 1] , kinder- en jeugdpsychiater;
een uitgebreid advies van de Raad van 15 januari 2018.

Verdachte heeft bij de psycholoog aangegeven dat hij niet wil meewerken aan een ambulant
psychologisch onderzoek omdat hij van mening is dat er geen verregaand advies over hem
gegeven kan worden na drie of vier gesprekken. De psycholoog heeft geconcludeerd dat er geen
aanwijzingen naar voren komen dat verdachte niet meewerkt vanuit een gebrek aan informatie,
een gebrekkige intelligentie dan wel vanuit een gebrek aan realiteitstoetsing inherent aan
psychiatrische pathologie in engere zin. Een klinische observatie lijkt geïndiceerd gelet op de ernst
van de verdenkingen, de uitgebreide delict geschiedenis en de uitgebreide
hulpverleningsgeschiedenis. Daar in 2016 reeds een uitgebreide klinische observatie op de ForCa
in Teylingereind is gedaan en uit dossierinformatie blijkt dat er sprake is van een verharde,
manipulatieve jongen, die doelbewust kiest voor het plegen van delicten, waarbij was geadviseerd
hem in een Penitentiaire Inrichting te plaatsen en niet in een Justitiële Jeugd Inrichting, leek
geïndiceerd dat deze observatie bij het Pieter Baan Centrum zou moeten plaatsvinden.

Verdachte heeft om dezelfde reden als hiervoor genoemd niet willen meewerken aan het
psychiatrisch onderzoek. De psychiater heeft gerapporteerd dat verdachte in juni 2016 uitgebreid
multidisciplinair diagnostisch is onderzocht in Teylingereind en dat er geen reden is te
veronderstellen dat de daar gestelde diagnose/classificaties, te weten een ernstige, in de
kinderleeftijd begonnen gedragsstoornis en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met
antisociale en narcistische trekken, niet meer aan de orde zouden zijn. Er is tevens geen reden
dat het in het onderzoek van Teylingereind hoog ingeschatte recidiverisico nu anders zou zijn.
Verdachte zegt zelf zich te kunnen handhaven in een Penitentiaire Inrichting voor volwassenen. In
het onderzoek van Teylingereind werd gesteld dat de behandeling van verdachte niet goed
mogelijk is en het een verdere psychopathische ontwikkeling zou bevorderen, vooral in een setting
met andere antisociale jeugdigen. De onderzoekers van Teylingereind adviseerden het
jeugdstrafrecht toe te passen. Mogelijk is dit advies aan heroverweging toe. De psychiater heeft
geconcludeerd dat een observatie in Teylingereind weinig zal toevoegen. De psychiater acht, met
inachtneming dat verdachte de onderhavige feiten ontkent, een indicatie voor observatie in het
Pieter Baan Centrum beperkt aanwezig.

De Raad heeft zich ter zitting van 30 januari 2018 geconformeerd aan de adviezen, gegeven in de
Pro Justitia rapportages en adviseert het volwassenstrafrecht toe te passen vanwege de
veelvuldige antecedenten, de hoge kans op recidive, het gevaar voor de maatschappij, het niet
ontvankelijk zijn voor behandeling, de verharding, de instrumentele wijze waarop verdachte met
anderen omgaat en nauwelijks een innerlijke rem en moreel besef heeft. Hierbij werd ook
meegenomen dat volgens het onderzoek van Teylingereind er bij verdachte geen sprake was van
verminderde keuzevrijheid en is verdachte niet als verminderd toerekeningsvatbaar beoordeeld.
De Raad adviseerde tot een deels voorwaardelijke detentie met als bijzondere voorwaarde de
maatregel Toezicht en Begeleiding (volwassenreclassering).

De deskundige [naam deskundige 1] heeft ter zitting op 30 januari 2018 desgevraagd verklaard
dat advies van de Teylingereind inmiddels oud was. Verdachte was toen 16 jaar en er waren grote
zorgen over de toen vastgestelde persoonlijkheidsstoornis, die zich al lange tijd aan het
ontwikkelen was. De deskundige heeft verklaard dat in algemene zin gesteld kan worden dat
verdachte zich niet op een gunstige manier heeft ontwikkeld gezien de verdenking van
onderhavige feiten. Nader onderzoek was nodig om vast te stellen of de in 2016 gestelde
diagnose/classificaties nog aanwezig is/zijn, om te kijken of er nu wel behandeling, bijvoorbeeld
schematherapie, mogelijk is en om een advies te kunnen geven of het jeugd- of
volwassenstrafrecht toegepast moet worden. Het onderzoek zou kunnen plaatsvinden op de
ForCa in Teylingereind of het Pieter Baan Centrum, waarbij, wanneer de rechtbank zou besluiten
tot een observatieonderzoek, de deskundige adviseerde dit onderzoek te laten plaatsvinden in
het Pieter Baan Centrum, waar verdachte als jong volwassene en weigeraar geobserveerd kan
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6.3

6.4

6.5

6.6

worden.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie ter terechtzitting van 30 januari 2018

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van feit 1, 2 meer subsidiair, 3 en 4
wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, met aftrek voorarrest, en dat verdachte
ter beschikking wordt gesteld en van overheidswege wordt verpleegd.

Het standpunt van de verdediging ter terechtzitting van 30 januari 2018

De voormalig raadsvrouw van verdachte heeft een vrijheidsbenemende straf gelijk aan de duur
van het voorarrest bepleit, zo nodig aangevuld met een werkstraf. Subsidiair heeft de raadsvrouw
zich op het standpunt gesteld dat in de uitgebrachte adviezen contra-indicaties aanwezig zijn om
de eis van de officier van justitie te volgen. Verdachte heeft ermee ingestemd dat het
onderzoeksrapport van de ForCa voor de beraadslaging wordt gebruikt. Een nadere observatie
was niet nodig. Indien de rechtbank nader onderzoek nodig acht, dan dient dit weer plaats te
vinden bij de ForCa.

Het interlocutoir vonnis

Na afloop van het onderzoek ter terechtzitting op 30 januari 2018 is de rechtbank tijdens de
beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank achtte zich
onvoldoende voorgelicht over de persoonlijkheid en de strafbaarheid van verdachte. De kinder- en
jeugdpsychiater dr. [naam jeugdpsychiater 1] en de psycholoog drs. [naam psycholoog 2] hebben
de gestelde vragen niet kunnen beantwoorden omdat verdachte niet heeft willen meewerken aan
hun onderzoeken. De deskundige [naam deskundige 1] , die verdachte in 2016 heeft onderzocht,
kwam ter zitting tot dezelfde conclusie. Zowel de deskundige [naam psycholoog 2] als de
deskundige [naam deskundige 1] adviseerde verdachte als jong volwassene en weigeraar op de
observatie afdeling van het Pieter Baan Centrum (hierna: PBC) te plaatsen.

Gelet op de ernst van de feiten en de omstandigheid dat de deskundigen het gedrag en de
aanwezigheid van een stoornis bij verdachte bij gebreke van actueel onderzoek niet hebben
kunnen beoordelen, achtte de rechtbank het noodzakelijk dat verdachte - onder voortzetting van
de voorlopige hechtenis- klinisch zou worden geobserveerd op de observatieafdeling van het PBC
voor jong volwassen weigeraars, teneinde meer onderzoek te doen naar, dan wel meer
duidelijkheid te verkrijgen over, de persoonlijkheid en de motieven, de toerekeningsvatbaarheid,
de recidivekans en het strafadvies. Bij het te formuleren advies diende rekening te worden
gehouden met het tussenvonnis van 13 februari 2018.

De rechtbank heeft de rechter-commissaris verzocht dientengevolge een bevel tot overbrenging
van verdachte ter observatie door het PBC ex artikel 196 van het Wetboek van Strafvordering te
verlenen.

Het onderzoek ter terechtzitting diende in verband hiermee te worden hervat en is daartoe
heropend en geschorst.

Vervolg na heropening

Uitgebreider betrokken bij de beoordeling na hervatting zijn de zich al voor de behandeling ter
terechtzitting op 30 januari 2018 in het dossier bevindende, tevens de eerder over verdachte
opgemaakte rapporten, waaronder:

1.  het op 8 januari 2016 opgemaakte psychiatrische Pro Justitia rapport van de kinder- en
jeugdpsychiater [naam jeugdpsychiater 2] ; alsmede
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6.7.2
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2.  het klinisch multidisciplinair Pro Justitia onderzoek van Teylingereind onderzoek van 29 juni
2016, opgemaakt door de GZ-psycholoog drs. [naam deskundige 1] en de kinder- en
jeugdpsychiater dr. [jeugd psychiater] .

Deze rapporten zijn opgemaakt in parketnummer 13/730107-15 , de thans gevorderde
tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling.

Uit deze rapportages blijkt dat verdachte niet heeft willen meewerken aan het psychiatrisch
onderzoek door psychiater [naam jeugdpsychiater 2] . Verdachte heeft wel zijn medewerking
verleend aan het observatieonderzoek op de ForCa.

De deskundigen [naam deskundige 1] en [jeugd psychiater] hebben naar aanleiding van dit
observatieonderzoek vastgesteld dat bij verdachte sprake is van een ernstige, in de kinderleeftijd
begonnen, gedragsstoornis en een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling met antisociale en
narcistische trekken. Deze gebrekkige ontwikkeling heeft zich daarna voortgezet. Ook is
geconcludeerd dat bij verdachte sprake is van een oppervlakkig gevoelsleven en dat hij sterk op
zichzelf en zijn eigen (materiële) behoeften is gericht. Verdachte houdt weinig tot geen rekening
met anderen en ziet anderen voornamelijk als te manipuleren entiteiten, waar hij zijn voordeel
mee kan doen. Ook heeft verdachte een goede impulsbeheersing. De deskundigen schatten de
recidivekans als hoog in door zijn gebrekkige geweten, zijn gebrekkige empathische vermogen, de
afwezigheid van angst, de verhoogde spanningsbehoefte, de antisociale ideaties en de status die
verdachte daaraan lijkt te ontlenen. Voorts is uit de lange hulpverleningsgeschiedenis van
verdachte gebleken dat hij nauwelijks gevoelig is voor straf en dat hij zich niet laat beïnvloeden
door ouders, begeleiders en behandelaars. Zij staan al jaren machteloos.

Een behandeling was volgens de deskundigen op dat moment niet goed mogelijk gezien de
opvallende zelfbepalendheid en de daarmee ontbrekende leerbaarheid en de ontbrekende
motivatie voor behandeling. Bovendien was de verwachting dat een behandeling het risico op een
verder psychopathische ontwikkeling zou bevorderen, vooral in een setting met andere antisociale
jeugdigen.

Het observatierapport van het PBC

De rechtbank heeft voorafgaand aan en tijdens het onderzoek ter terechtzitting van 4
december 2018, in aanvulling op de stukken zoals in rubrieken 6.2 en 6.6 genoemd, kennis
genomen van de Pro Justitia rapportage van het PBC betreffende verdachte van 22 oktober
2018, opgemaakt door [naam psycholoog 1] , GZ-psycholoog en [naam psychiater] ,
psychiater en een actualisatieonderzoek van de Raad van 23 november 2018.

De deskundigen [naam psycholoog 1] en [naam psychiater] beschrijven in hun rapport dat in
de ontwikkeling van verdachte opvalt dat verdachte van jongs af aan een leidersrol op zich
lijkt te nemen en bij anderen een zeker ontzag inboezemt. Verdachte lijkt sterk gericht op
positieve, opwekkende stimuli en vermijdt taken die hij saai of vervelend vindt. Straffen of
anderen aversieve stimuli lijken weinig effect op hem te hebben. Al vrij jong wordt verdachte
omschreven als iemand die bij frustraties buitenproportioneel boos kan reageren. Een en
ander lijkt zich te verscherpen in de basisschooltijd, waarbij verdachte wordt omschreven als
zelfbepalend en dominant, in negatieve zin gevoelig voor autoriteit en erg boos wordend als
hij door volwassenen ergens op wordt aangesproken. Op de middelbare school laat
verdachte vanaf het begin af aan gedragsproblemen zien. Verdachte trekt in deze periode op
met oudere, antisociale jongeren en lijkt verwikkeld in een strijd om de leiding binnen een
groep jongeren. Verdachte is slecht aanspreekbaar door volwassenen en de strafbare feiten
stapelen zich op. Naast vermogensdelicten is er ook sprake van agressie. Verschillende
therapeuten geven aan dat het moeilijk is om tot verdachte door te dringen. In dit verband
worden termen als gewetenloos, verhard en rationeel genoemd.

Verdachte heeft gedurende zijn verblijf in het PBC van meet af aan geweigerd mee te
werken aan het onderzoek. Hij heeft aan deze weigering consequent vorm gegeven zonder
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het contact met het onderzoeksteam uit de weg te gaan. Verdachte heeft voortdurend de
regie behouden over datgene wat hij van zichzelf heeft willen laten zien, zowel tijdens de
contactmomenten als tijdens zijn verblijf op de afdeling. De vormgeving van zijn weigering
leidt er echter toe dat de onderzoekers vanuit eigen onderzoek zicht hebben gekregen op
vaardigheden van verdachte, die samenhangen met deze gecontroleerde presentatie.

Op basis van deze presentatie en van de onderzoekscontacten kan gesteld worden dat
verdachte niet leidt aan een psychotische stoornis, noch aan een stemmingsstoornis. Zijn
contactuele vaardigheden en zijn vermogen om in te spelen op de hem geboden context sluit
een autismespectrum stoornis uit. Er zijn geen aanwijzingen voor ADHD en zijn intellectuele
vaardigheden worden geschat op gemiddeld niveau. Hoewel de gecontroleerde houding van
verdachte past bij zijn procespositie, is de vormgeving hiervan door verdachte opmerkelijk te
noemen, aldus de rapporteurs. De beheerste houding en de wijze waarop hij regie houdt,
vormen een contrast met zijn jeugdige leeftijd. Het ogenschijnlijke ontbreken van angst of
‘het onder de indruk zijn van de situatie’ en zijn vermogen zich op deze wijze te positioneren
ten opzichte van zijn omgeving, suggereren een onverschrokken, zelfbewuste houding die
nadere beschouwing vergt. Maar vanwege de weigering van betrokkene is dat niet mogelijk
gebleken.

Er zijn signalen die wijzen in de richting van een scheefgroei in de persoonlijkheid, waarbij
vooral de antiautoritaire, zelfbepalende, dominante en op aanzien en gemak gerichte kant
van zijn persoonlijkheid sterk lijkt te zijn ontwikkeld, wat mogelijk ten koste is gegaan van
de ontwikkeling van zijn inlevings- en aanpassingsvermogen, empathie en het aangaan van
affectief wederkerige relaties.

Uit het milieuonderzoek, afgenomen op de ForCa in 2016, komt het beeld naar voren van
een jongeman die zich op al jonge leeftijd liet kenmerken door afwezigheid van angst en het
vermogen zichzelf een leidende positie te verwerven binnen een groep, terwijl hij ongevoelig
bleek voor correctie in de vorm van straf. Verdachte wordt in dat onderzoek omschreven als
een jongen met een in de kinderleeftijd begonnen gedragsstoornis en een bedreigde
ontwikkeling met antisociale en narcistische kenmerken. Ook worden een aantal
psychopathische kenmerken gezien. Geen aanwijzingen worden gezien voor een verhoogde
beïnvloedbaarheid, noch voor ernstige impulsiviteit of agressieproblematiek.

De deskundigen [naam psycholoog 1] en [naam psychiater] hebben in het PBC-rapport
opgenomen dat zij, gezien het ontbreken van zicht op de aanwezigheid van
psychopathologie met een dwingende invloed op de totstandkoming van delicten, geen
inschatting maken van het risico op herhaling van soortgelijke delicten als de thans aan de
orde zijnde delicten. Ook kunnen zij geen diagnose vaststellen. Evenmin hebben zij de vraag
kunnen beantwoorden worden jeugd- of volwassenstrafrecht toegepast dient te worden.

De deskundigen hebben wel gesteld dat, hoewel zij zelf met name zicht hebben gekregen op
de gecontroleerde, beheerste houding van verdachte, het hieruit ontstane beeld niet in
tegenspraak is met het beeld van verdachte, zoals opgetekend in de ForCa-rapportage van
2016.

De deskundigen hebben ter terechtzitting van 4 december 2018 het rapport bevestigd en
waar nodig aangevuld. Volgens hen schetst de ForCa-rapportage een bijzonder somber
beeld van de verdachte.

De rechtbank neemt deze bevindingen en conclusies over.

De Raad heeft ter terechtzitting van 4 december 2018 het eerder ingenomen standpunt
gehandhaafd en alhoewel de Raad niet afwijzend tegenover een TBS staat, is het advies
verdachte een deels voorwaardelijke detentie op te leggen, met als bijzondere voorwaarden
toezicht en begeleiding door Reclassering Nederland, een contactverbod met de
medeverdachten, een avondklok en elektronisch toezicht. De bijzondere voorwaarden
dienen dadelijk uitvoerbaar te worden verklaard. De Raad heeft voorts geadviseerd de
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vordering tenuitvoerlegging na voorwaardelijke veroordeling toe te wijzen omdat verdachte
de gevolgen van zijn gedragingen moet ervaren.

Toepassing van het volwassen strafrecht

De standpunten

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt berecht volgens het sanctierecht
voor volwassenen.

Ter terechtzitting van 30 januari 2018 heeft de voormalig raadsvrouw van verdachte
toepassing van het jeugdstrafrecht bepleit. De raadsman heeft dit standpunt ter
terechtzitting van 4 december 2018 herhaald.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat in beginsel op minderjarigen van 16 jaar en ouder het
jeugdsanctierecht wordt toegepast. Verdachte heeft op 1 november 2017 de leeftijd van
achttien jaar bereikt. Dit betekent dat verdachte ten tijde van de bewezenverklaarde feiten
minderjarig was.

Artikel 77b Sr echter voorziet in een mogelijkheid om, onder voorwaarden, het sanctierecht
voor volwassenen toe te passen.

Zoals blijkt uit de bewezenverklaring heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan bijzonder
ernstige feiten, waaronder een overval in een woning. Hij is hierbij berekenend en zonder
zich te bekommeren om de slachtoffers, te werk gegaan. Het beeld van de persoon van
verdachte wordt bevestigd door de voorhanden zijnde rapportages, waarin verdachte wordt
omschreven als zelfbepalend, berekenend, onverschrokken en als een persoon die vrij van
enige angst delicten pleegt voor zijn eigen (financiële) gewin. Daarbij spelen ook de
omstandigheden waaronder het feit is begaan een grote rol. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat
verdachte een aansturende, leidende rol heeft gehad. De rechtbank is gelet hierop van
oordeel dat het sanctierecht voor volwassenen dient te worden toegepast.

Het opleggen van straf of maatregel

De rechtbank acht zich op grond van de het hiervoor beschrevene nu voldoende voorgelicht.

Bij verdachte is sprake van een jarenlange lijn van (negatieve) ontwikkelingen (in de
persoonlijkheid) van de verdachte, die lijkt te beginnen op de basisschool en welke uitmondt in de
diagnose van ForCa dat er in 2016 inmiddels sprake was van een gebrekkige ontwikkeling in de
zin van een gedragsstoornis en een bedreigde ontwikkeling met antisociale, narcistische en
psychopathologische kenmerken. Duidelijk is geworden dat de verdachte in de tussentijd geen
enkele vorm van behandeling ten behoeve van verbetering heeft geaccepteerd. Nu uit de
rapportage van het PBC valt op te maken dat de eerdere diagnose van ForCa niet ontkracht kan
worden en het plegen van de bewezenverklaarde feiten sterk in de richting van het nog steeds
valide zijn van die diagnose wijzen, stelt de rechtbank vast dat deze gedragsstoornis en
bedreigde ontwikkeling met antisociale, narcistische en psychopathologische kenmerken ook
aanwezig was ten tijde van het plegen van de bewezenverklaarde delicten.

Het (ook door ForCa gesignaleerde) herhalingsgevaar heeft zich verwezenlijkt. Gezien het
voorafgaande is verdachte een gevaar voor de algemene veiligheid van personen.

Nu dit is vastgesteld, staat de rechtbank voor de beslissing of verdachte een (on)voorwaardelijke
gevangenisstraf moet worden opgelegd of dat verdachte ter beschikking moet worden gesteld.
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Wanneer de rechtbank uit zou gaan van een strafoplegging in de vorm van detentie, dan moet er
rekening gehouden met het strafblad, de recidive van verdachte. Bij een strafoplegging dient dan
ook gekeken te worden naar de oriëntatiepunten van straffen van de bewezenverklaarde feiten,
waarbij voor een gewelddadige woningoverval 5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf in
aanmerking genomen wordt en waarbij ook heling, het voorhanden hebben van een vuurwapen
en deelname aan een criminele organisatie een aanzienlijke onvoorwaardelijke detentie kunnen
opleveren. Indien de rechtbank ‘mee’ zou gaan met de adviezen tot strafoplegging dan ligt een
gevangenisstraf van 5 jaar onvoorwaardelijk of meer in de rede.

Bij het opleggen van de maatregel van een ter beschikkingstelling, zal, gezien de afwijzende
houding van verdachte ten opzichte van de hem van jongs af aan aangeboden hulpverlening, de
kans klein zijn dat verdachte behandeling accepteert. Echter, ook al past de rechtbank
volwassenenstrafrecht toe, de rechtbank wenst toch rekening te houden met de jeugdige leeftijd
van verdachte. De toelichting van deskundigen dat de ontwikkelingen van geest en hersenen van
jongeren nog tot wel 23 tot 25-jarige leeftijd plaatsvinden, wordt daarbij tevens in ogenschouw
genomen.

Mede op de beschrijvingen in de rapportages dat verdachte betrekkelijk ongevoelig lijkt te zijn
voor straf, het hoge recidive risico is de rechtbank van oordeel dat verdachte ter beveiliging van de
samenleving en ten behoeve van behandeling ter beschikking moet worden gesteld. Het is dan
aan verdachte om zelf toch de keuze te maken om alsnog behandeling en begeleiding te
accepteren of niet.

De rechtbank stelt vast dat de onder 1, 2 meer subsidiair en 4 bewezenverklaarde feiten
misdrijven betreffen als bedoeld in artikel 37a, eerste lid onder 1º Sr waarvoor
terbeschikkingstelling mogelijk is.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid
van personen of goederen eisen dat verdachte van overheidswege wordt verpleegd nu de onder
1, 2 meer subsidiair en 4 bewezenverklaarde delicten misdrijven zijn die een gevaar opleveren
voor de lichamelijke integriteit van een of meer personen.

Gezien de oplegging van deze maatregel – waarbij de nadruk ligt op beveiliging van de
samenleving en daarnaast op behandeling van verdachte – zal de rechtbank afwijken van hetgeen
door de officier van justitie is gevorderd en zal zij verdachte daarnaast geen gevangenisstraf
opleggen.

Bij deze beoordeling is betrokken dat de verdachte tot op de dag van uitspraak 17 maanden in
voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

In de woning van verdachte is in de slaapkamer van een broer van verdachte een pistool
aangetroffen, wat in beslag is genomen.

7 Duur voorlopige hechtenis

8 Onttrekking aan het verkeer
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De rechtbank zal ten aanzien van dit voorwerp dienovereenkomstig de vordering van de officier van
justitie beslissen en het voorwerp onttrekken aan het verkeer omdat met betrekking tot dit voorwerp
het onder feit 3 bewezen geachte is begaan en het voorwerp van zodanige aard is, dat het
ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

De benadeelde partij [slachtoffer 3] heeft zich ter zake van feit 2 gevoegd in het strafgeding. De
benadeelde partij heeft op de vordering vermeld dat de materiële schade € 12.750,- en de immateriële
schade € 4.308,- bedraagt. De verzekering heeft een bedrag van € 9.560,- uitgekeerd, waardoor de
niet vergoede schade neerkomt op een bedrag van € 7.498,- in totaal.

De officier van justitie heeft zich ter zitting van 30 januari 2018 op het standpunt gesteld dat de
vordering hoofdelijk dient te worden toegewezen voor de verzochte schade van € 2.400,- aan kasgeld
en € 1.800,- aan omzetderving door de sluiting van de winkel, met de wettelijke rente en onder
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. De vordering dient voor het overige niet-ontvankelijk
te worden verklaard. Ter zitting van 4 december 2018 heeft de officier van justitie dit standpunt
gehandhaafd.

De voormalig raadsvrouw van verdachte heeft ter terechtzitting van 30 januari 2018 bepleit dat de
vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard dan wel afgewezen wordt. Subsidiair heeft de voormalig
raadsvrouw gesteld dat de post omzetderving niet voor vergoeding in aanmerking komt nu ook een
vergoeding wordt gevraagd voor de weggenomen telefoons en tablets. Als de telefoons en tablets
opnieuw zijn aangeschaft, kan de omzet immers opnieuw worden gegenereerd.

De raadsman van verdachte heeft ter zitting van 4 december 2018 dit standpunt overgenomen.

De rechtbank overweegt dat verdachte ter zake van feit 2 meer subsidiair wordt veroordeeld voor het
medeplegen van opzetheling. Niet vast te stellen is of verdachte verantwoordelijk kan worden
gehouden voor het ontstaan van de door de benadeelde partij geleden schade. De rechtbank zal de
benadeelde partij in de vordering niet-ontvankelijk verklaren.

Bij de stukken bevindt zich de op 28 juli 2017 ter griffie van deze rechtbank ontvangen vordering van
de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam in de zaak met parketnummer 13/730107-15 ,
betreffende het onherroepelijk geworden vonnis d.d. 25 augustus 2016 van de rechtbank Amsterdam,
waarbij verdachte is veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 14 maanden, met aftrek van
het voorarrest, met bevel dat van deze straf een gedeelte, groot 4 maanden niet tenuitvoergelegd zal
worden, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich voor het einde
van een op 2 jaar bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

9 Ten aanzien van de benadeelde partij

10 Tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling
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Gebleken is dat verdachte zich voor het einde van voornoemde proeftijd aan strafbare feiten heeft
schuldig gemaakt, zoals naar voren komt uit de verdere inhoud van dit vonnis. Gelet op hetgeen
hiervoor is overwogen met betrekking tot de tbs-maatregel met dwangverpleging is de rechtbank van
oordeel dat de tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk opgelegd strafdeel niet opportuun is. De
rechtbank zal de vordering daarom afwijzen.

De op te leggen maatregelen zijn gegrond op de artikelen 36b, 36c, 37a, 37b, 47, 140, 189, 312 en
416 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet Wapens en Munitie.

Verklaart het onder feit 2 primair en subsidiair ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte
daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 2 meer subsidiair, 3 en 4 ten laste gelegde heeft
begaan zoals hiervoor in rubriek 3 is aangegeven.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is
bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Ten aanzien van feit 1:

diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd
met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad
aan zichzelf en een andere deelnemer aan het misdrijf de vlucht mogelijk te maken en het bezit van het
gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair:

medeplegen van opzetheling

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

12 Beslissing
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en

opzettelijk iemand die schuldig is aan of verdachte is van enig misdrijf, behulpzaam zijn in het ontkomen
aan de nasporing van of de aanhouding door de ambtenaren van justitie of politie;

Ten aanzien van feit 3:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met
betrekking tot een vuurwapen van categorie III.

Ten aanzien van feit 4:

het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Gelast dat verdachte (zonder aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft
doorgebracht) ter beschikking gesteld zal worden en beveelt dat hij van overheidswege verpleegd
zal worden.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

1.00 STK Pistool.

Verklaart de benadeelde partij [slachtoffer 3] niet-ontvankelijk in zijn vordering.

Wijst AF de vordering tenuitvoerlegging inzake parketnummer 13/730107-15 .

Dit vonnis is gewezen door

mr. M.I. Heyning, voorzitter tevens kinderrechter,
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1

2

3

mrs. H.P.E. Has en A.S. Dogan rechters,

in tegenwoordigheid van mr. M. Pandelitschka, griffier

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 december 2018.

[Bijlage]

[Bijlage]

[Bijlage]

[Bijlage]
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 30-01-2019

Datum publicatie 26-04-2019

Zaaknummer 23-000804-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Gekwal. doodslag en vermogensdelicten. Hof ziet onvoldoende aanleiding af te
wijken van de hoofdregel om minderjarigenstrafrecht toe te passen, ondanks dat in
deze zaak onmiskenbaar sprake is van een buitengewoon ernstig strafbaar feit en
bevestigt vonnis

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-000804-18

datum uitspraak: 30 januari 2019

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Amsterdam van 22 februari 2018 in de gevoegde strafzaken onder de parketnummers

13-650152-17 en 13-659207-17 tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

thans gedetineerd in [inrichting].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 15 en
16 januari 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is door het openbaar ministerie en namens de verdachte hoger beroep
ingesteld.

ECLI:NL:GHAMS:2019:244

Onderzoek van de zaak
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Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

In navolging van het rapport van de Kinderombudsman "Laat mij niet zitten, Schadevergoeding en
vervangende jeugddetentie in het strafrecht jeugdstrafrecht" van 5 juli 2018 beslist het hof geen
vervangende jeugddetentie op te leggen bij de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. In zoverre
zal het vonnis worden vernietigd.

Het hof verenigt zich voor het overige met het vonnis waarvan beroep en zal dit derhalve bevestigen,
met dien verstande dat het hof:

1. ten aanzien van de bewijsmiddelen:

- de in voetnoot 3 en 4 opgenomen bewijsmiddelen niet overneemt.

- aan voetnoot 9 toevoegt: proces-verbaal van bevindingen onderzoek [kenmerk], p. 32-34.

- in aanvulling op de voetnoten 12 en 13 toevoegt: proces-verbaal sporenonderzoek met nummer
[nummer 1], p. 86-88, gezien het daarin opgenomen Spoorindentificatienummer van het mes.

- ten aanzien van feit 1 de volgende bewijsmiddelen toevoegt:

* proces-verbaal van verhoor getuige [getuige] ([nummer 2], p. 18-22), inhoudende de verklaring van
getuige [getuige] afgelegd op 6 maart 2017, voor zover van belang:

Op de avond van 3 maart 2017 kwam ik denk ik om 20.30 uur het park in. Ik stopte bij een bosschage.
Iets weerhield mij om verder te gaan, omdat ik dacht: “dat is die boevenkop”, ik zag zeg maar een schim. Ik
zag toen zo’n toestel: (getuige heeft zijn mobiele telefoon in zijn hand en zet zijn zaklantaarn aan) schijnen
op iemand, maar het rare vond ik dat ik de telefoon die beweging zag maken (getuige doet voor dat hij rent
met zijn mobiele telefoon in zijn handen). De persoon die de telefoon in zijn hand had (en mogelijk
wegrende), daarvan bedoel ik degene waarvan ik dacht dat het die boevenkop was. Ik ken die namelijk wel.
Die persoon “boevenkop” doet zich voor als 16 à 17 jarige Marokkaan. Ik fietste om, om naar mijn favoriete
plekje te gaan bij het standbeeld met de geit en toen ik daar was hoorde ik een gekreun-achtig geluid. Ik
heb een sigaret gerookt en zag later de ambulance. Het was wel het geluid van een mens. Ik hoorde dat
geluid niet ver van het bankje vandaan komen en even later zag ik daar dus die ambulance. Het was vlak na
elkaar dat ik de schim van de Marokkaanse jongen zag en het gekreun hoorde.

* proces-verbaal van tonen selectie bij sequentiële fotobewijsconfrontatie met de getuige [getuige]
van 7 juni 2017 ([kenmerk], p. 248-250), waarin de getuige [getuige] de foto van de verdachte
herkent als de persoon die hij eerder in zijn verklaring “boevenkop” had genoemd.

Vonnis waarvan beroep
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- de in voetnoot 15 en voetnoot 20 opgenomen processen-verbaal van aangifte als geschriften
aanmerkt, nu deze stukken niet zijn ondertekend door de betreffende verbalisanten en aangevers.
Deze geschriften zijn slechts gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

- voetnoot 26 aanvult met de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep op 15
januari 2019, inhoudende dat ‘dampen’ wegrennen betekent.

- voetnoot 28 en de daarbij behorende overweging (1e volzin op p. 20) niet overneemt en vervangt
door de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep op 15 januari 2019 inhoudende
dat hij direct na de beroving de telefoon van aangever [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer])
heeft gekregen en dat hij deze telefoon vervolgens mee naar huis heeft genomen.

2) de conclusie van de rechtbank onder 4.4 aanvult met de navolgende bewijsoverweging, gelet op
het in hoger beroep gevoerde verweer tot bewijsuitsluiting.

3) de onder 8. opgenomen motivering van straf en maatregel aanvult met de navolgende overweging.

De raadsvrouw heeft bepleit dat de resultaten van de foslo-confrontatie van aangever [slachtoffer]
worden uitgesloten van het bewijs, omdat de confrontatie in strijd met de toepasselijke regelgeving is
uitgevoerd en daardoor als onvoldoende betrouwbaar moet worden aangemerkt.

Het hof overweegt als volgt.

De gevolgde werkwijze en de procedure van de fotobewijsconfrontatie met de getuigen, onder wie
[slachtoffer], staan beschreven in het proces-verbaal van 8 juni 2017 ([nummer 1], p. 21 e.v.).

De uitvoering en het resultaat staan voor wat betreft de getuige [slachtoffer] beschreven in het
proces-verbaal tonen selectie van 7 juni 2017 ([nummer 1], p. 27-29). De audiovisuele registratie van
deze fotobewijsconfrontatie is schriftelijk uitgewerkt in het proces-verbaal van 24 januari 2018
([document], ongenummerd, in het dossier gevoegd na [nummer 1], p. 29).

Het hof is van oordeel dat de fotobewijsconfrontatie conform de daarvoor geldende regels is
uitgevoerd. [slachtoffer] heeft de herkenning direct gedaan bij het tonen van de foto van de
verdachte, zonder dat er sprake is geweest van enige beïnvloeding en daarmee was de
fotobewijsconfrontatie voltooid. Dat er daarna nog een gesprek is gevolgd tussen de aangever en de
verbalisanten over de verdere afhandeling van zaken, maakt de directe en ongeclausuleerde
herkenning niet anders. De door de raadsvrouw bepleite bewijsuitsluiting is dan ook niet aan de orde.

Aanvullende bewijsoverweging met betrekking tot feit 4
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Het hof wijst af het bij pleidooi herhaalde verzoek tot het ter terechtzitting afluisteren van de audio
opnamen van de fotobewijsconfrontatie met [slachtoffer], nu de noodzaak daartoe – mede gelet op
het hiervoor overwogene – ontbreekt. De fotobewijsconfrontatie is bovendien bij proces-verbaal van
24 januari 2018 schriftelijk uitgewerkt. Dat – zoals gesteld door de raadsvrouw – niet alle gesproken
tekst in dat proces-verbaal is opgenomen, maakt voornoemd oordeel niet anders, nu de audio-
opnamen deel uitmaken van het dossier en de raadsvrouw deze heeft kunnen beluisteren en daar het
hare over heeft kunnen opmerken, welke opmerkingen het hof bij zijn oordeel heeft meegewogen.
Bovendien is [slachtoffer] tot tweemaal toe in het bijzijn van de raadsvrouw bij de rechter-commissaris
als getuige gehoord. Hierbij heeft de verdediging vragen kunnen stellen over de gang van zaken rond
de fotobewijsconfrontatie en heeft [slachtoffer] (nogmaals) verklaard dat hij 100% zeker is van zijn
herkenning.

Het hof oordeelt dat de verschillende veronderstellingen van de verdediging dat sprake is geweest
van beïnvloeding van aangever [slachtoffer] geen steun vinden in het dossier. Het verweer van de
raadsvrouw wordt in al zijn onderdelen verworpen en het hof acht de herkenning van de verdachte
door aangever [slachtoffer] bruikbaar voor het bewijs.

Wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof, in aanvulling op de stukken die reeds in
eerste aanleg in het dossier waren opgenomen, de inhoud van de volgende over de verdachte
uitgebrachte rapporten in aanmerking genomen:

 een actualisatie Psychiatrisch Pro Justitia rapport van [naam 1], psychiater, van 19 december 2018;

een actualisatie Psychologisch Pro Justitia rapport van [naam 2], GZ-psycholoog, van 18 december
2018;
vijf ‘perspectiefplannen’ (kwartaalrapporten) van [inrichting] betreffende de verdachte, opgemaakt
door de behandelcoördinatoren, over de detentieperiode van 5 april 2017 tot 11 december 2018.

De deskundigen [naam 1] en [naam 2] zijn ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2019
gehoord, evenals [naam 3], zittingsvertegenwoordiger namens de Raad voor de Kinderbescherming
(hierna: de Raad).

De deskundigen hebben in hun rapporten en ter terechtzitting hun eerdere conclusies en adviezen
gehandhaafd en ook de Raad heeft in navolging van de deskundigen opnieuw geadviseerd om aan de
verdachte een PIJ-maatregel op te leggen en niet over te gaan tot toepassing van het
meerderjarigen- strafrecht, als bedoeld in artikel 77b Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Uit het
meest recente perspectiefplan van de [inrichting] komt naar voren dat de verdachte ondanks de nog
onzekere afloop van de strafzaak relatief veel inzet laat zien.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep voor wat betreft de
strafoplegging zal vernietigen en de verdachte, met toepassing van het meerderjarigenstrafrecht, zal
veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek van voorarrest, en tevens
de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging zal gelasten.

Aanvullende motivering oplegging van straf en maatregel
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De raadsvrouw heeft bepleit dat het minderjarigenstrafrecht wordt toegepast en aan de verdachte
een PIJ-maatregel wordt opgelegd en een eventuele jeugddetentie te beperken tot maximaal de duur
van het voorarrest.

Het hof verenigt zich met het oordeel en de motivering van de rechtbank en overweegt in aanvulling
op het oordeel van de rechtbank het volgende.

De verdachte was 17 jaar oud tijdens het plegen van de bewezenverklaarde strafbare feiten.
Hoofdregel is dat dan het minderjarigenstrafrecht van toepassing is. Slechts bij wijze van
uitzondering, indien de ernst van het begane feit, de persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het feit is begaan daartoe aanleiding geven, kán aan een minderjarige
volgens artikel 77b Sr een sanctie uit het arsenaal voor meerderjarigen worden opgelegd.

Het hof ziet in het dossier onvoldoende aanleiding af te wijken van de hiervoor genoemde hoofdregel,
ondanks dat in deze zaak onmiskenbaar sprake is van een buitengewoon ernstig strafbaar feit.

Door de advocaat-generaal is aangevoerd dat het hof ook kan overgaan tot toepassing van het
meerderjarigenstrafrecht als het – anders dan de advocaat-generaal – slechts één van de drie criteria
van artikel 77b Sr aanwezig acht. Het hof is echter van oordeel dat het enkele feit dat het
meerderjarigenstrafrecht bij een dergelijk feit kán worden toegepast, niet maakt dat een minderjarige
bij een levensdelict – dat immers altijd van buitengewone ernst zal zijn – volgens het
meerderjarigenstrafrecht móet worden bestraft. In alle gevallen zullen de omstandigheden van het
geval moeten worden afgewogen. Toepassing van artikel 77b Sr zal, mede bezien in het licht van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, met terughoudendheid moeten geschieden.
Waar de rechtbank in het vonnis verwijst naar de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder
het is begaan (p. 32, 4e alinea) verstaat het hof de rechtbank aldus dat zij daarin ook geen aanleiding
ziet om van de hoofdregel af te wijken, hoewel in beginsel wel mogelijk.

Ook ten aanzien van de persoon van de verdachte ziet het hof geen aanleiding om af te wijken van
het uitgangspunt om het minderjarigenstrafrecht toe te passen. De beide deskundigen hebben
weliswaar twijfels geuit over de behandelmogelijkheden voor de bij de verdachte vastgestelde
ernstige gedragsstoornis en hebben daarbij aangegeven dat de behandeling in ieder geval langdurig
zal moeten zijn, maar zij hebben beiden (opnieuw) geadviseerd dat een PIJ-maatregel desondanks de
voorkeur verdient boven de TBS-maatregel, zoals ook ter terechtzitting in hoger beroep gemotiveerd
toegelicht. De Raad heeft zich bij deze adviezen aangesloten. Binnen het kader van de PIJ-maatregel
is immers een langdurig behandeltraject mogelijk, waarbinnen de noodzakelijk geachte delictanalyse
voorop zal staan. Dit geldt helemaal nu de PIJ-maatregel is opgelegd wegens een misdrijf dat gericht
is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen
en daardoor verlengd kan worden tot een duur van 7 jaren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de
PIJ-maatregel om te zetten naar een TBS-maatregel in het geval dat het recidivegevaar dan nog
steeds aanwezig is. Ten aanzien van de door de advocaat-generaal voorgestelde constructie om aan
de verdachte volgens het meerderjarigenstrafrecht een TBS-maatregel op te leggen, maar deze
vervolgens ten uitvoer te leggen in een [inrichting], is het hof het met de deskundigen eens dat dit
niet logisch is en bovendien geen praktisch voordeel biedt ten opzichte van toepassing van de
hoofdregel van 77b Sr.

De raadsvrouw heeft bepleit om de jeugddetentie te beperken tot de duur van het voorarrest, om zo
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spoedig mogelijk te kunnen beginnen met de behandeling in het kader van de PIJ-maatregel. Zoals
reeds door de rechtbank is overwegen acht ook het hof enkel de maximale jeugddetentie voor de
duur van 24 maanden passend, gelet op de bijzondere ernst van de feiten. Aangezien de verdachte al
sinds 4 april 2017 in voorarrest zit, zal de PIJ-maatregel – en daarmee de door de deskundigen
noodzakelijk geachte behandeling – over twee maanden kunnen starten. Van de door de raadsvrouw
gestelde overschrijding van de redelijke termijn is naar het oordeel van het hof geen sprake, zodat
daarmee geen rekening hoeft te worden gehouden bij de strafbepaling.

Tot slot geeft het hof de rechtbank nadrukkelijk in overweging om externe deskundigen te benoemen
ten behoeve van de tweejaarsrapportage(s), gelet op het klemmende advies van beide deskundigen
om bij oplegging van de PIJ-maatregel voor het opmaken van het verlengingsadvies gebruik te maken
van onafhankelijke externe rapporteurs – en niet door de behandelaars binnen de [inrichting] –
vanwege de grote kans op schijnaanpassing door de verdachte en de mogelijke miskenning van de
ernst van de gedragsstoornis.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep ten aanzien van de opgelegde vervangende jeugddetentie bij
de schadevergoedingsmaatregelen en doet in zoverre opnieuw recht. Bepaalt dat er geen
vervangende jeugddetentie wordt opgelegd.

Bevestigt het vonnis waarvan beroep voor het overige, met inachtneming van het hiervoor
overwogene.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. P.F.E. Geerlings, mr. F.A. Hartsuiker en mr. A.M. Kengen, in tegenwoordigheid van

mr. S.M. Schouten, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

30 januari 2019.

=========================================================================

proces-verbaal uitspraak

_______________________________________________________________ _ _

GERECHTSHOF AMSTERDAM

BESLISSING
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Afdeling strafrecht

Parketnummer: 23-000804-18

Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, op 30 januari
2019.

Tegenwoordig zijn:

mr. P.F.E. Geerlings, voorzitter

mr. F.A. Hartsuiker en mr. A.M. Kengen, leden,

mr. S.M. Schouten, griffier.

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door mr. M.C.A. Bakker, advocaat-generaal.

De voorzitter doet de zaak tegen de verdachte [verdachte] uitroepen.

De verdachte is wel / niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

Raadsvrouw is wel / niet aanwezig.

(zo ja:) naam raadsvrouw en plaats: mr. S.C. van Putten, Amsterdam

Tolk is niet aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

De voorzitter geeft de verdachte kennis, dat daartegen binnen 14 dagen na heden beroep in cassatie
kan worden ingesteld. (indien de VTE is verschenen)

De verdachte heeft wel / geen afstand gedaan van recht aanwezig te zijn bij de uitspraak. (indien
VTE is gedetineerd)

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en
ondertekend.
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Instantie Rechtbank Rotterdam

Datum uitspraak 10-12-2018

Datum publicatie 11-12-2018

Zaaknummer 10/690041-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
17-jarige veroordeeld voor dubbele moord met één onbedoeld slachtoffer. Ook
tav dat slachtoffer opzet en voorbedachte raad aangenomen. Toepassing
jeugdstrafrecht.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Team jeugd

Parketnummer: 10/690041-18

Datum uitspraak: 10 december 2018

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de
verdachte:

[Naam verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000 ,

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres 1] , [woonplaats] ,

ten tijd van het onderzoek ter terechtzitting preventief gedetineerd in RJJI De Hartelborgt te
Spijkenisse.

Raadslieden mr. S. Ben Ahmed en mr. J.V. van Blitterswijk, advocaten te Rotterdam.

Gelet is op het onderzoek op de besloten terechtzittingen van 15 mei 2018, 12 juli 2018,

ECLI:NL:RBROT:2018:10127

Rechtbank Rotterdam

1 Onderzoek op de terechtzitting
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-

-

-

4.1.1.

4.1.2.

4.1.

9 oktober 2018, 9 november 2018, 15 november 2018 en 26 november 2018.

Op 9 november 2018 en 15 november 2018 is de zaak inhoudelijk behandeld.

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de vordering nadere omschrijving
tenlastelegging/wijziging tenlastelegging, waarbij de oorspronkelijke opgave van de feiten als
bedoeld in artikel 261, derde lid van het Wetboek van Strafvordering op vordering van de officier van
justitie is gewijzigd. De tekst van de nader omschreven tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis
gehecht.

De officier van justitie mr. M.L.M. Kuiper heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het onder 1 primair, impliciet primair, 2, 3 primair, impliciet primair en 4 ten
laste gelegde;
veroordeling van de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van twee jaar met aftrek
van voorarrest;
oplegging van de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Bewijswaardering feiten 1, 2, 3 en 4

Standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft primair vrijspraak bepleit van de ten laste gelegde feiten. De raadsvrouw
heeft zich op het standpunt gesteld dat er onvoldoende overtuigend bewijs is dat de verdachte de
feiten heeft begaan. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de verklaringen van getuige [getuige]
onbetrouwbaar zijn. De informatie die deze getuige achteraf heeft gekregen over de liquidatie
heeft hij gebruikt om een verhaal te construeren uit wraak. Om die reden was er ook geen sprake
van een poging tot uitlokking van [getuige] tot het begaan van de moord. Voorts heeft de
raadsvrouw aangevoerd dat er geen sprake is geweest van opzet of voorwaardelijk opzet op de
dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] : het opzet van de verdachte was slechts gericht op het
overvallen (rippen) van [slachtoffer 1] en het opzet van de verdachte was nimmer gericht op het
plegen van een misdrijf tegen [slachtoffer 2] . Ook was er geen sprake van een nauwe en
bewuste samenwerking: de verdachte zou slechts op de uitkijk staan ter zake van een overval.
De verdachte heeft evenmin een vuurwapen voorhanden gehad in de auto. 

Beoordeling

De volgende feiten en omstandigheden kunnen op grond van de inhoud van de
bewijsmiddelen als vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten hebben op de terechtzitting
niet ter discussie gestaan en kunnen zonder nadere motivering dienen als vertrekpunt voor
de beoordeling van de bewijsvraag.

Op 20 december 2017 om 18:57 uur werd op de [adres delict] vanuit een donkere Audi A4
station een geparkeerd staande witte Seat onder vuur genomen met een automatisch
vuurwapen (een AK 47).

De verdachte zat met zijn medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op dat
moment in de Audi. [medeverdachte 2] heeft vanaf de achterbank van de Audi op de Seat
geschoten, [medeverdachte 1] was de bestuurder van de Audi en de verdachte de bijrijder.
[slachtoffer 1] was het doelwit en [slachtoffer 2] is onbedoeld mede het slachtoffer

2 Tenlastelegging

3 Eis officier van justitie

4 Waardering van het bewijs
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geworden van de liquidatie.

In de dagen voorafgaand aan de liquidatie hadden [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]
van de personen die opdracht hadden gegeven tot de liquidatie informatie gekregen over
het doelwit [slachtoffer 1] ; waar hij woonde (in Rotterdam Beverwaard) en in welke auto hij
reed (een witte Seat met de kentekenplaat voor de ruit). Ook hadden ze van de
opdrachtgevers de Audi en de AK 47 gekregen.

Er hebben ook - in wisselende samenstellingen, maar telkens in elk geval door
[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] , en door de verdachte op 18 december 2017-
observaties plaatsgevonden. Op 18 december 2017 is de Audi elf keer op de plaats delict
geweest en op 19 december 2017 vijf keer. Op 20 december 2017 hebben de
medeverdachten [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] daadwerkelijk uitvoering
gegeven aan het plan om [slachtoffer 1] te vermoorden.

Op 20 december 2017 parkeerde [slachtoffer 1] omstreeks 14.15 uur de Seat op de [adres
delict] . Vanaf 15.25 uur heeft de Audi op de [adres delict] afwisselend geparkeerd gestaan
en heen en weer gereden. Omstreeks 18.40 uur is de verdachte in de Audi gestapt. Om
18.47 uur parkeerde de Audi vier plaatsen achter de Seat. Op dat moment was
[medeverdachte 1] de bestuurder, de verdachte de bijrijder en zat [medeverdachte 2] op de
achterbank met een AK 47 tussen zijn benen. Om 18.52 uur kwam [slachtoffer 2] aanrijden
en parkeerde zijn bus op de [adres delict] op een parkeerplaats achter de Audi ter hoogte
van de pinautomaat. Om 18.55 uur heeft [slachtoffer 2] bij de pinautomaat geld gepind en
[slachtoffer 1] ontmoet. Vanaf de pinautomaat liepen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] samen
naar de Seat. Ze liepen daarbij om 18.56 uur langs de Audi waar [medeverdachte 2] ,
[medeverdachte 1] en de verdachte in zaten. Op het moment dat [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] in de Seat stapten, ging de verlichting van de Audi aan. Om 18.57 uur ging het
achterraam aan de bijrijderszijde van de Audi open en stuurde [medeverdachte 1] de Audi
langzaam naar de Seat. Hij stopte even naast een auto die twee parkeerplaatsen achter de
Seat stond en reed weer verder in de richting van de Seat. Naast de Seat aangekomen
schoot [medeverdachte 2] vanaf de passagiersplaats achterin de Audi door het geopende
raampje van zeer korte afstand het magazijn van de AK 47 leeg in de richting van de
chauffeur van de Seat. Er zijn minimaal 25 kogels afgevuurd.

[slachtoffer 2] zat op het moment van schieten op de bestuurdersstoel van de Seat en
[slachtoffer 1] zat op de bijrijdersstoel. [slachtoffer 2] is getroffen door tenminste 10
inschoten, 6 doorschoten en enkele schampschoten en [slachtoffer 1] door 7 inschoten en 12
door- of schampschoten.

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zijn ten gevolge van opgelopen schotverwondingen
overleden.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld hoe het handelen van de verdachte en zijn
medeverdachten moet worden gekwalificeerd. Hiervoor is het volgende van belang.

Getuige [getuige] heeft bij de politie verklaard dat:

- hij op 19 december 2017 de verdachte heeft ontmoet en dat de verdachte toen aan hem
heeft gevraagd of hij chauffeur wilde zijn bij een liquidatie;

- de verdachte toen aan hem heeft verteld dat er een neger plat gelegd (vermoord) moest
worden omdat hij iemand had geript;

- de klus gedaan zou worden door de verdachte, [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en
[getuige] ;

- de verdachte aan [getuige] de auto van het doelwit heeft laten zien en ze in de omgeving
van zijn huis zijn geweest in Rotterdam Beverwaard;
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- de verdachte ook de Audi heeft laten zien waarmee het zou gaan gebeuren;

- de verdachte toen ook tegen hem heeft gezegd dat ze al dagen aan het rondrijden waren,
op zoek naar die man, maar dat hij niet naar buiten kwam; het was de bedoeling om de man
dood te schieten als hij zou gaan rijden;

- de verdachte aan hem gezegd heeft dat ze elk € 15.000,- zouden krijgen.

Getuige [getuige] heeft verder, laatstelijk bij de rechter-commissaris, verklaard dat hij eind
november of begin december 2017 een automatisch vuurwapen heeft gezien in de kelderbox
van [medeverdachte 3] en dat de verdachte daar het wapen uit de tas haalde en aan hem,
[getuige] , liet zien.

De verdachte heeft in zijn derde verhoor bij de politie verklaard dat dat hij gebeld werd door
iemand voor een zaak. Ter zitting heeft hij verklaard dat die iemand [medeverdachte 1] was.

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij iemand moest benaderen om met ‘ze mee
te doen’. Hij heeft een foto van een AK 47 naar [getuige] gestuurd en [getuige] zou mee
willen doen met die zaak. Later werd hij gebeld, omdat [getuige] niet was op komen dagen
bij de jongens van de Audi. Toen is hij er naar toe gegaan en is zelf meegegaan.

De verdachte heeft in zijn vijfde verhoor bij de politie verklaard dat hij wist dat ze een AK 47
hadden.

De verdachte heeft ter zitting verklaard dat [medeverdachte 1] hem op 20 december 2017 in
de Audi een foto van het slachtoffer ( [slachtoffer 1] ) heeft laten zien en dat op het moment
dat hij de foto zag, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] langsliepen.

De rechtbank stelt voorop dat zij de verklaringen van getuige [getuige] geloofwaardig acht.
De rechtbank overweegt daarbij dat [getuige] al vanaf 30 december 2017 - zijn eerste
(anonieme) verklaring - tot aan de zijn verklaring bij de rechter-commissaris op 25 september
2018 een consistent en gedetailleerd verhaal over de liquidatie heeft afgelegd. Belangrijke
elementen hiervan, zoals het aantreffen van het wapen op de [adres 2] , informatie over de
auto en de verblijfplaats van het doelwit, over de auto van de daders en de te verwachten
beloning, zijn herleidbaar tot hetgeen is gebeurd.

Voorts komt uit het dossier - anders dan de verdachte suggereert - geen enkele aanwijzing
naar voren dat [getuige] uit zou zijn op wraak en bovenal is dit verweer niet verder
onderbouwd dan met het betoog dat de verdachte en [getuige] ruzie zouden hebben.

Dit rijmt niet met de verklaring van de verdachte ter terechtzitting dat die ruzie eerder in het
jaar had plaatsgevonden, maar dat hij eind december 2017 geen ruzie met [getuige] had.

Daarentegen wordt de verklaring van [getuige] bevestigd door de (derde) verklaring van de
verdachte inhoudende dat hij [getuige] heeft benaderd om mee te doen met ‘die zaak’ en
door het Snapchatbericht tussen de verdachte en [getuige] waarin de verdachte een foto
stuurde en de verdachte zei dat dit een AK 47 betrof.

Op basis van de verklaringen van getuige [getuige] , de derde verklaring van de verdachte
zoals afgelegd bij de politie, de verklaring van de verdachte zoals afgelegd ter zitting en het
genoemde Snapchatbericht is de rechtbank van oordeel dat de verdachte heeft gepoogd
[getuige] uit te lokken om [slachtoffer 1] te liquideren. Daarbij heeft de rechtbank ook in
aanmerking genomen dat de moord daadwerkelijk is gepleegd.

De rechtbank ziet zich thans voor de vraag gesteld wat de rol van de verdachte is geweest
bij de liquidatie op [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en hoe dit handelen moet worden
gekwalificeerd. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte dat hij in de Audi is
meegegaan om op de uitkijk te staan bij het rippen van [slachtoffer 1] ongeloofwaardig,
gelet op de verklaring van [getuige] , en omdat het bovendien ter uitvoering van die rol (op
de uitkijk staan bij een beroving) volstrekt onlogisch is om midden in een drukke woonwijk in
een auto te stappen met de uitvoerders die een automatisch vuurwapen bij zich hebben, om
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op de uitkijk te staan ín een auto en daarbij niet te weten hoe die persoon beroofd gaat
worden, waar die persoon beroofd gaat worden en waarvan die persoon beroofd gaat
worden. De verdachte heeft kortom wel degelijk geweten dat, toen hij op 20 december 2017
bij [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in de Audi stapte, zij doende waren om in
opdracht een liquidatie uit te voeren.

Opzet

Uit de feiten en omstandigheden zoals hierboven is vermeld kan het zuivere opzet op de
dood van [slachtoffer 1] kan worden bewezen. Het was de uitdrukkelijke bedoeling om hem
dood te schieten. Zowel [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] als de verdachte wisten dat
er een man omgebracht moest worden. Daarbij hadden ze de informatie gekregen over de
om te brengen persoon, waar hij woonde en in welke auto hij reed. De verdachte is op 18
december 2017 mee geweest met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] met het
observeren van [slachtoffer 1] . De verdachte wist dat de medeverdachten in het bezit
waren van een AK 47. De verdachte is door [medeverdachte 1] gebeld om op 20 december
2017 naar Beverwaard te komen. De verdachte heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. Kort
nadat hij was ingestapt, zijn ze gedrieën naar de [adres delict] gereden en hebben daar
gewacht tot het doelwit van de liquidatie, [slachtoffer 1] , naar buiten zou komen.
[medeverdachte 1] heeft in de Audi aan de verdachte een foto van [slachtoffer 1] laten zien.
De rechtbank leidt daaruit af dat [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] die dag een extra
paar ogen nodig hadden.

Voorts kan uit de feiten en omstandigheden worden afgeleid dat er tevens sprake was van
bij de verdachte bestaand opzet op de dood van [slachtoffer 2] , op zijn minst in
voorwaardelijke zin. De verdachte heeft gezien dat er twee personen, het doelwit
[slachtoffer 1] en een ander, zijnde [slachtoffer 2] voorbij liepen en in de auto stapten.
Desondanks is [medeverdachte 1] gaan rijden, is de verdachte in de Audi blijven zitten en
heeft hij geen tegenstand geboden of pogingen ondernomen om [medeverdachte 2] en
[medeverdachte 1] te weerhouden van het uitvoeren van het plan. Vervolgens heeft
[medeverdachte 2] een magazijn leeggeschoten in de richting van de chauffeur van de Seat,
terwijl hij vrijwel langszij stond. De verdachten moeten hebben geweten dat het
leegschieten van een magazijn van een AK 47 van zeer korte afstand op de wijze zoals dat
in dit geval is gedaan voor eenieder die voor in de Seat zou hebben gezeten moet hebben
betekend dat zijn overlevingskansen (vrijwel) nihil waren. Anders gezegd: dergelijk handelen
is onmiskenbaar gericht op de dood. Daarmee is welbewust het risico genomen dat ook
[slachtoffer 2] zou worden getroffen door de kogels en zou komen te overlijden. De opzet op
de dood van zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] kan aldus worden bewezen.

Voorbedachte raad

De vraag die vervolgens aan de rechtbank ter beoordeling voorligt is of er sprake is van
moord. Voor bewezenverklaring van moord is vereist dat voorbedachte raad bewezen kan
worden. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad moet voor een bewezenverklaring
van het bestanddeel ‘voorbedachte rade’ vast komen te staan dat een verdachte zich
gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en dat
hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling zodat hij de gelegenheid
heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en
zich daarvan rekenschap te geven.

De rechtbank overweegt als volgt. De verdachte heeft samen met de medeverdachten
voorbereidingen getroffen voor de liquidatie van [slachtoffer 1] . De medeverdachten hadden
daartoe opdracht gekregen van (nog) onbekend gebleven opdrachtgevers, die hen daarvoor
een auto en een automatisch vuurwapen ter beschikking hebben gesteld. Vanaf 18
december 2017 hebben de verdachte en zijn medeverdachten observaties uitgevoerd en
naar een geschikt moment van uitvoering gezocht. De verdachte heeft [getuige] gevraagd te
helpen bij de liquidatie. Er is dus onmiskenbaar sprake van voorbedachte raad, van
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voldoende tijd van kalm beraad op het besluit om [slachtoffer 1] te doden. Er is dagen de tijd
geweest om over de betekenis en de gevolgen van deze voorgenomen daad na te denken
en zich daarvan rekenschap te geven. Dit geldt ook voor de verdachte, die zich - vrijwel
direct nadat [medeverdachte 1] contact met hem opnam - in de avond van 20 december
2017 welbewust aansloot bij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Die gelegenheid
voor kalm beraad was er ook om 18.56 uur die avond, toen de verdachte en zijn
medeverdachten [slachtoffer 1] in gezelschap van een andere man - [slachtoffer 2] - langs
hun auto zagen lopen en in de Seat zagen stappen. Niet is gebleken van contra-indicaties
die het aannemen van voorbedachte raad in de weg staan. Ook ten aanzien van [slachtoffer
2] kan op grond van het voorgaande voorbedachte raad worden aangenomen. Dat hij
onbedoeld slachtoffer is geworden, doet daaraan niet af, dat is een kwestie die de
opzetvraag betreft. Hiervoor is al overwogen dat van opzet (in voorwaardelijke zin) kan
worden gesproken.

Medeplegen

De volgende vraag is of de verdachte als medepleger van de dubbele moord is aan te
merken of dat hij medeplichtig is daaraan.

De rechtbank overweegt dat naast de vaststelling dat de verdachte deel uitmaakte van de
groep personen die vanuit de Audi heeft geschoten, ook gebleken is dat:

de verdachte van tevoren door [medeverdachte 1] betrokken is bij en ingelicht over een
concreet plan;
de verdachte voorafgaand aan de schietpartij pogingen heeft ondernomen om een
chauffeur te regelen voor de liquidatie;
de verdachte voorafgaand aan de liquidatie heeft deelgenomen aan observaties van het
doelwit;
de verdachte ervan op de hoogte was dat de medeverdachten een AK 47 hadden;
de verdachte op de dag van de liquidatie op verzoek van [medeverdachte 1] in de Audi is
gestapt;
de verdachte na de schietpartij tezamen met de medeverdachten in de Audi naar
Ridderkerk is gereden.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft de verdachte, hoewel zijn rol bij het uitvoeren van
de liquidatie (relatief) beperkt is gebleven tot het zijn van een extra paar ogen, onder deze
omstandigheden zodanig gehandeld dat voldaan is aan de vereisten voor medeplegen. Er is
sprake van een zodanige intellectuele en materiële bijdrage aan de liquidatie dat van nauwe
en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachten kan worden
gesproken. Het medeplegen van de moord op zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] kan
worden bewezen.

Het gebruikte wapen

Uit het voorgaande volgt dat de verdachte de liquidatie samen met [medeverdachte 2] en
[medeverdachte 1] heeft gepleegd, waarbij gebruik is gemaakt van een AK 47. In die
omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de verdachte op 20 december 2017 samen
met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] heeft kunnen beschikken over de door
[medeverdachte 2] bij de liquidatie gebruikte AK 47.

Voor wat betreft de onder feit 4 ten laste gelegde pleegperiode voorafgaand aan 20
december 2017 overweegt de rechtbank dat de getuige [getuige] heeft verklaard dat hij in
de kelderbox van [medeverdachte 3] eind november of begin december 2017 een
automatisch vuurwapen, zijnde een AK 47 heeft gezien. Het wapen zou door
[medeverdachte 3] dan wel de verdachte uit een tas zijn gehaald. Het dossier bevat
onvoldoende steunbewijs voor het standpunt dat de verdachte het wapen in de kelderbox
van [medeverdachte 3] voorhanden heeft gehad.

Naar het oordeel van de rechtbank kan het door de verdachte aan [getuige] verstuurde
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4.1.3.

4.2.

Snapchatbericht niet bijdragen aan het bewijs dat de verdachte het wapen eerder dan op 20
december 2017 voorhanden had. Uit het versturen van een foto van een AK 47 kan immers
nog niet worden geconcludeerd dat de verdachte toen ook al daadwerkelijk de beschikking
had over de AK 47.

De rechtbank acht daarom niet bewezen dat de verdachte de AK 47 in de periode voor 20
december 2017 voorhanden heeft gehad.

Conclusie

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte schuldig is aan het
medeplegen van de moord op [slachtoffer 1] en het medeplegen van de moord op
[slachtoffer 2] , dat de verdachte heeft gepoogd [getuige] uit te lokken tot het medeplegen
van de moord op [slachtoffer 1] en dat hij samen met zijn medeverdachten een AK 47
voorhanden heeft gehad.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende
voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op
grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat
de verdachte het onder 1 primair, impliciet primair, 2, 3 primair, impliciet primair en 4 ten laste
gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1.

hij op 20 december 2017 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met
voorbedachten rade, [slachtoffer 1] van het leven heeft/ beroofd, immers hebben verdachte en
zijn mededaders opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen met een vuurwapen
op voornoemde [slachtoffer 1] geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is
overleden;

2.

hij in de periode van 17 december 2017 tot en met 20 december 2017 te Rotterdam door het

verschaffen van inlichtingen opzettelijk heeft gepoogd [getuige] uit te lokken tot het begaan van
een misdrijf, te weten het (in Rotterdam) tezamen en in vereniging, opzettelijk en met
voorbedachten rade [slachtoffer 1] , van het leven beroven,

immers heeft verdachte, toen en daar:

- aan die [getuige] gevraagd om tijdens de te plegen moord als chauffeur op te treden en

- aan die [getuige] informatie verstrekt over de auto van die [slachtoffer 1] (Seat) en de voor de
moord te gebruiken auto (Audi) en

- aan die [getuige] de woonwijk van die [slachtoffer 1] getoond en

- tegen die [getuige] gezegd dat de opdrachtgever €15.000 per persoon betaalde om die neger
om te leggen, althans woorden van gelijke aard/strekking;

3.

hij op 20 december 2017 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met
voorbedachten rade, [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en zijn
mededaders opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen met een vuurwapen op
voornoemde [slachtoffer 2] geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is
overleden;

4.

hij op 20 december 2017 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen een wapen als
bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie II onder 2° van de Wet wapens en munitie, te weten een
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7.1.

7.2.

vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 30 van die wet, geschikt om automatisch te vuren, van
het merk AK-47, voorhanden heeft gehad;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden
vrijgesproken.

De bewezen feiten leveren op:

1. primair, impliciet primair

medeplegen van moord

2.

poging tot opzettelijke uitlokking tot het medeplegen van moord

3. primair, impliciet primair

medeplegen van moord

4.

medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, terwijl
het feit is begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

Algemene overweging

De straf en maatregel die aan de verdachte worden opgelegd, zijn gegrond op de ernst van de
feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking
genomen.

Feiten waarop de straf en maatregel zijn gebaseerd

De verdachte heeft samen met anderen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] vermoord. Ook heeft de
verdachte geprobeerd om iemand anders uit te lokken tot het medeplegen van de moord op
[slachtoffer 1] door die persoon te vragen daarbij als chauffeur op te treden. Hij heeft daarbij een
bedrag van € 15.000,- als beloning genoemd. Voorts heeft de verdachte het wapen dat gebruikt is
bij de liquidatie samen met zijn medeverdachten voorhanden gehad.

5 Strafbaarheid feiten

6 Strafbaarheid verdachte

7 Motivering straf en maatregel
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7.3.1.

7.3.2.

7.3.

Moord behoort tot de zwaarste categorie strafbare feiten die de wet kent. De wetgever heeft voor
moord als maximum (aan volwassenen) op te leggen straf een levenslange gevangenisstraf of een
tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste 30 jaar vastgesteld. Voor feiten als deze zijn binnen de
rechtspraak geen landelijke oriëntatiepunten. De rechtbank heeft gekeken naar uitspraken die in
ons land in soortgelijke zaken zijn gedaan. Daarbij is gebleken dat het bewezen verklaarde feit
zich moeilijk laat vergelijken met soortgelijke zaken, omdat elke moord een aantal specifieke
elementen in zich draagt.

Uit de aard en de ernst van het bewezenverklaarde van alleen al de dubbele moord volgt dat niet
kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een vrijheidsbenemende straf van
geruime duur.

Bij het bepalen van de duur van deze straf heeft de rechtbank met het volgende rekening
gehouden. De moord betreft een geplande koelbloedige liquidatie, een zogenaamde huurmoord.
De verdachte en zijn medeverdachten hebben de omgeving dagenlang in de gaten gehouden op
zoek naar hun doelwit, om een goed moment uit te kiezen om toe te slaan. Op 20 december 2017
even voor zeven uur in de avond was het moment daar. De nietsvermoedende slachtoffers zaten
nauwelijks in hun auto toen zij door de verdachten onder vuur werden genomen. Het magazijn
van de AK 47 is volledig op hen leeggeschoten. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben
voor deze moord betaald gekregen.

Hoewel het onderliggende motief van de moord op [slachtoffer 1] ongewis is gebleven en
verdachte geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn daadwerkelijke beweegredenen voor zijn
betrokkenheid bij deze huurmoord, is voor de rechtbank in elk geval voldoende komen vast te
staan dat de loyaliteit van de verdachte naar zijn medeverdachten zwaarder woog dan het leven
van [slachtoffer 1] .

Het is onvoorstelbaar dat hij daarbij het risico op de dood van [slachtoffer 2] op de koop toe heeft
genomen. De rechtbank rekent het verdachte buitengewoon ernstig aan dat hij op deze wijze
heeft gehandeld.

Door dit gewelddadige en nietsontziende handelen van de verdachte en zijn medeverdachten
hebben zij de slachtoffers het leven ontnomen en de partners, de jonge kinderen, familieleden en
vrienden van de slachtoffers een immens en onherstelbaar leed aangedaan dat zij voor de rest
van hun leven zullen dragen. Blijkens de ter terechtzitting voorgedragen schriftelijke verklaringen
van de achtergebleven partners en de familieleden van de slachtoffers heeft het verlies het leven
van de nabestaanden ernstig ontwricht. Het wegvallen van de slachtoffers heeft voor een
onherstelbaar gemis in het leven van de nabestaanden gezorgd. Voorts kampen zij met fysieke en
psychologische problemen.

Op het moment van de moord was het druk op straat. Er liepen ouders met kinderen die net
terugkwamen van een kerstdiner op school. Eén van de kogels is aangetroffen op de deurmat
binnen de woning waarvoor de Seat geparkeerd stond. Het mag een wonder heten dat er niet
nog meer slachtoffers zijn gevallen.

Een dergelijk ernstig delict schokt de rechtsorde zeer en veroorzaakt in de samenleving gevoelens
van angst en onveiligheid.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 13
september 2018, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke
strafbare feiten.

Rapportages en verklaringen van deskundigen op de terechtzitting
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Kinder- en jeugdpsychiater R.F. Ferdinand heeft een rapport over de verdachte opgemaakt,
gedateerd 24 april 2018. Dit rapport houdt voor zover van belang het volgende in.

Er is bij de verdachte sprake van een ongespecificeerde disruptieve,
impulsbeheersingsstoornis of andere gedragsstoornis en van zwakbegaafdheid. De stoornis
en de gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens waren aanwezig tijdens het ten
laste gelegde. Het met de gedragsstoornis samenhangende beperkte normbesef, lacunaire
geweten, en de antisociale cognities maken de verdachte kwetsbaar voor antisociaal
gedrag. In combinatie met de gedragsstoornis maakt de zwakbegaafdheid de verdachte
eveneens kwetsbaar voor antisociaal gedrag omdat daarmee het inzicht in risico’s in sociale
situaties beperkt is.

Mocht de rechtbank oordelen dat de verdachte meer dan alleen een toevallige aanwezige
was, en een actievere rol heeft gespeeld bij de liquidatie, dan is het aannemelijk dat de
gedragsstoornis en de zwakbegaafdheid hierin een rol hebben gespeeld. Immers, de
lacunaire gewetensontwikkeling, het gebrekkige normbesef en de antisociale cognities
behorende bij de gedragsstoornis waren, evenals de zwakbegaafdheid, aanwezig tijdens
het ten laste gelegde. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden aan (een deel van het
ten laste gelegde) dan is het waarschijnlijk dat de keuzes die hij tijdens het ten laste
gelegde maakte werden beïnvloed door aspecten van de gedragsstoornis (gebrekkig
normbesef, antisociale cognities, lacunair geweten). Daarom wordt in dat geval geadviseerd
om de verdachte het ten laste gelegde in een verminderde mate toe te rekenen.

Het risico op recidive wordt ingeschat als hoog.

In de persoonlijkheid van de verdachte worden geen aanwijzingen gevonden die toepassing
van het volwassenenstrafrecht rechtvaardigen. De verdachte is beneden gemiddeld
intelligent en in het onderzoek komt naar voren dat hij tijdens het ten laste gelegde
psychisch niet functioneerde op een ouder niveau dan volgens kalenderleeftijd zou mogen
worden verwacht, eerder op een jonger niveau. Daarbij leeft hij ook niet het leven van een
volwassene: hij woont nog thuis en is niet zelfvoorzienend.

Indien de verdachte schuldig wordt bevonden aan medewerking aan de liquidatie dan is het
aannemelijk dat de gedragsstoornis en de zwakbegaafdheid hieraan hebben bijgedragen.
Als dat het geval is dan is een intensieve langdurige behandeling geïndiceerd. Dit zal in een
gedwongen kader moeten gebeuren, omdat de verdachte behandeling niet nodig vindt. Een
onvoorwaardelijke PIJ maatregel is dan dus geïndiceerd.

GZ-psycholoog C. van den Bergh heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd
11 mei 2018. Dit rapport houdt voor zover van belang het volgende in.

Er is bij de verdachte sprake van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestesvermogens.
Hij heeft duurzame tekortkomingen in zijn cognitieve sociale en emotionele ontwikkeling die
afwijken van de maatschappelijke norm. Deze leiden tot disfunctioneren in de verschillende
levensdomeinen, school, werk, vrije tijd, vriendenkeuze en in het interpersoonlijk
functioneren. Er zijn aanpassingen noodzakelijk om de schade voor de verdachte te
beperken. De verdachte is vanaf jonge leeftijd bekend met oppositioneel gedrag en
woedeproblemen. Hij heeft een disharmonisch opgebouwd intelligentieprofiel waardoor hij
verbale en abstracte informatie minder goed en snel kan verwerken.

Emotioneel functioneert hij vanuit een zelfbeschermend ego-ontwikkelingsniveau, wat
impliceert dat hij vooral vanuit zijn eigen perspectief redeneert en handelt. De verdachte
komt qua ego-ontwikkeling op het zelfbeschermende niveau uit, wat past bij een leeftijd van
11 jaar.

De verdachte is streetwise en hij is niet gauw bang. Hij kan zijn emoties reguleren zonder
overspoeld te raken of te piekeren. Moreel is zijn oordeelsvermogen minder goed ontwikkeld.
Hij kent de normen en waarden passend bij zijn kalenderleeftijd. Deze zijn echter niet
geïnternaliseerd.

De beneden gemiddelde intelligentie en de achterstand in de emotionele ontwikkeling zijn
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van invloed op verdachtes vermogen om passende oplossingsstrategieën te bedenken en
om na te denken over de consequenties voor anderen. Hij houdt onvoldoende rekening met
allerlei mogelijke opties, anders dan het calculeren van zijn eigen voordeel. Zolang er geen
vervelende consequenties zijn, volgt hij zijn eigen spoor. Zijn inzicht in de risico’s binnen
sociale interacties wordt daardoor beperkt.

De gedragsproblematiek is al langdurig bekend en zichtbaar in de verschillende
levensdomeinen. Het lijkt waarschijnlijk dat deze problemen ook aanwezig waren in de
periode waarin het ten laste gelegde werd gepleegd.

Er zijn geen argumenten gelegen in de persoonlijkheid en/of de ontwikkeling van de
verdachte die aanleiding geven het strafrecht voor volwassenen toe te passen, omdat de
verdachte zoals beschreven een aantal achterstanden heeft zowel cognitief als emotioneel
waardoor hij niet conform zijn kalenderleeftijd functioneert.

Indien zijn betrokkenheid bewezen wordt en groter is dan hij heeft verklaard dan betreft het
een ernstig delict. De verdachte laat dan zien dat hij afglijdt in steeds zwaarder crimineel
gedrag. Hij kent al een langdurig ambulant traject waarin allerlei interventies zijn geprobeerd
zonder aanwijsbaar resultaat. Er zijn dan geen protectieve factoren in zijn persoon of in zijn
omgeving voldoende om zijn gedrag te reguleren. In die situatie wordt een
onvoorwaardelijke PIJ maatregel geadviseerd.

De Raad voor de Kinderbescherming (hierna de Raad) heeft een rapport over de verdachte
opgemaakt, gedateerd 25 september 2018. Dit rapport houdt het volgende in.

Er bestaan al langere tijd zorgen over de ontwikkeling van de verdachte en zijn
opvoedingssituatie, waarvoor hij van zijn dertiende tot het bereiken van volwassenheid in
januari 2018 onder toezicht heeft gestaan. Dit heeft de ontwikkelingsbedreiging niet weg
kunnen nemen en de huidige verdenking niet kunnen voorkomen. De Raad acht de huidige
verdenking zeer zorgelijk voor het algeheel functioneren van de verdachte en zijn
toekomstperspectief.

De Raad sluit zich aan bij de mening van de deskundigen omtrent de toepassing van het
jeugdstrafrecht en de noodzaak tot intramurale behandeling om het inzicht van de verdachte
en zijn competenties te vergroten, om toegerust te zijn om terug te keren in de
maatschappij en om zich staande te houden zonder terug te vallen in delinquent gedrag.

Ter zitting heeft mevrouw Ultee het rapport van de Raad toegelicht. Zij heeft daarbij
aangegeven dat de Raad graag zou zien dat de verdachte meteen aan de PIJ maatregel kan
beginnen.

De gecertificeerde instelling William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering (hierna WSSJJ) heeft een rapport over de verdachte opgemaakt,
gedateerd 5 september 2018. De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.

Ter zitting heeft mevrouw Pelgrim van WSSJJ zich geconformeerd aan de adviezen van de
psycholoog, psychiater en de Raad.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen hierboven heeft overwogen, komt de rechtbank tot de volgende conclusies.

Sanctierecht voor jeugdige personen

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of het sanctierecht voor jeugdige personen of dat
voor volwassenen op de verdachte dient te worden toegepast.

Hoofdregel in titel VIIIA van boek 1 van het Wetboek van Strafrecht is dat ten aanzien van degene
die ten tijde van het begaan van een strafbaar feit de leeftijd van twaalf jaar, maar nog niet die
van achttien jaar heeft bereikt, het jeugdstrafrecht van toepassing is.
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Echter, ingevolge artikel 77b van het Wetboek van Strafrecht kan ten aanzien van degene die ten
tijde van het begaan van het strafbaar feit de leeftijd van zestien jaar, maar nog niet de leeftijd
van achttien jaar heeft bereikt, het jeugdstrafrecht buiten toepassing worden gelaten en recht
worden gedaan overeenkomstig het strafrecht voor volwassenen, indien daartoe grond wordt
gevonden in de ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden
waaronder het feit is begaan.

De rechtbank overweegt dat de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder de feiten
zijn begaan toepassing van het strafrecht voor volwassenen zou rechtvaardigen. Gelet echter op
de persoon van de verdachte - sociaal-emotioneel functioneert hij op een niveau ver onder zijn
kalenderleeftijd - is de rechtbank van oordeel dat het strafrecht voor volwassenen niet dient te
worden toegepast.

Toerekeningsvatbaarheid

Nu de conclusies van de psychiater gedragen worden door zijn bevindingen en door hetgeen ook
overigens op de terechtzitting is gebleken, neemt de rechtbank die conclusies over en maakt die
tot de hare. De verdachte wordt dus in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht. Bij de
verdachte bestond tijdens het begaan van de feiten een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens in verband waarmee hij in verminderde mate
toerekeningsvatbaar wordt geacht.

De rechtbank is van oordeel dat met het oog op een juiste normhandhaving niet kan worden
volstaan met het opleggen van een andersoortige of lagere straf dan de hierna vermelde
vrijheidsstraf.

Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat aan de voorwaarden voor het opleggen van de
maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ maatregel), mede gelet op de
adviezen van de psycholoog en psychiater, is voldaan.

Voorts eist naar het oordeel van de rechtbank de veiligheid van anderen en de algemene
veiligheid van personen en goederen het opleggen van een maatregel van plaatsing in een
inrichting voor jeugdigen (PIJ maatregel). De rechtbank acht deze maatregel bovendien in het
belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van de verdachte.

De rechtbank overweegt dat de PIJ maatregel zal worden opgelegd ter zake van een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of
meer personen. Dit betekent dat verlenging van deze maatregel mogelijk is voor zover de
maatregel daardoor de duur van zeven jaar niet te boven gaat.

Gelet op de ernst van de door verdachte gepleegde feiten en mede met het oog op een juiste
normhandhaving is de rechtbank van oordeel dat, ondanks het feit dat de Raad de noodzaak tot
het snel aanvangen van een behandeling van verdachte benadrukt, een vrijheidsstraf van een
duur zoals hierna is vermeld een passende bestraffing vormt.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf en maatregel passend en geboden.

Als benadeelde partijen hebben zich in het geding gevoegd:

[benadeelde 1] , ter zake van het onder 1 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 11.207,93 aan materiële schade (kosten lijkbezorging) en een bedrag van

8 Vorderingen benadeelde partijen/ schadevergoedingsmaatregelen
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€ 25.500,- aan immateriële schade (shockschade) vermeerderd met de wettelijke rente en met
oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Tevens wordt gevorderd de verdachte en zijn
medeverdachten hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de vordering.

[benadeelde 2] , ter zake van het onder 1 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 25.500,- aan immateriële schade (shockschade) vermeerderd met de wettelijke rente en
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Tevens wordt gevorderd de verdachte en zijn
medeverdachten hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de vordering.

[benadeelde 3] , ter zake van het onder 1 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 25.500,- aan immateriële schade (shockschade) vermeerderd met de wettelijke rente en
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Tevens wordt gevorderd de verdachte en zijn
medeverdachten hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de vordering.

[benadeelde 4] , ter zake van het onder 3 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 20.000,- aan shockschade, subsidiair een bedrag van € 5000,- en meer subsidiair een
naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag, met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

[benadeelde 5] ter zake van het onder 3 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 4.884,25 aan kosten die nauw samenhangen met de lijkbezorging, zijnde kosten van
een gedenksteen, kosten plaatsingsrecht en kosten onderhoud, met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

[benadeelde 6] ter zake van het onder 3 tenlastegelegde feit. De benadeelde partij vordert een
bedrag van € 20.000,- aan shockschade, subsidiair een bedrag van € 5000,- en meer subsidiair een
naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen bedrag, met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt officier van justitie

De officier van justitie acht de vorderingen van [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] ,
[benadeelde 4] , [benadeelde 5] en [benadeelde 6] volledig toewijsbaar en heeft verzocht de
vorderingen toe te wijzen.

Standpunt verdediging

De raadsvrouw heeft primair verzocht de vordering van [benadeelde 1] ten aanzien van de
shockschade en de kosten voor lijkbezorging af te wijzen dan wel niet-ontvankelijk te verklaren
vanwege de bepleite vrijspraak. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht de vordering ten aanzien
van de shockschade te matigen tot een bedrag dat de rechtbank redelijk acht en de vordering ten
aanzien van de kosten voor lijkbezorging te matigen vanwege het ontbreken van causaliteit waar
het gaat om de begrafenis op Curaçao en de vliegtickets. Daarnaast is het de verdediging niet
duidelijk of hiervoor een verzekering is afgesloten en de kosten worden gedekt.

De raadsvrouw heeft primair verzocht de vorderingen van [benadeelde 2] , [benadeelde 3] ,
[benadeelde 4] en [benadeelde 6] af te wijzen dan wel niet-ontvankelijk te verklaren vanwege de
bepleite vrijspraak en vanwege het ontbreken van medische stukken waaruit PTSS/ psychische
gevolgen daadwerkelijk blijkt/blijken. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht de vorderingen te
matigen tot een bedrag dat de rechtbank redelijk acht.
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De raadsvrouw heeft primair verzocht de vordering van [benadeelde 5] af te wijzen dan wel niet-
ontvankelijk te verklaren vanwege de bepleite vrijspraak. Subsidiair heeft de raadsvrouw verzocht
de vorderingen te matigen tot een bedrag dat de rechtbank redelijk acht.

Beoordeling

Vordering [benadeelde 1]

Kosten lijkbezorging

Artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) geeft een regeling voor kosten die nabestaanden
kunnen vorderen als gevolg van het overlijden van iemand ten gevolge van een gebeurtenis
waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is. Degene die de kosten voor lijkbezorging heeft
gedragen kan deze kosten van de aansprakelijke vorderen.

Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking voor zover zij in redelijkheid zijn gemaakt in
overeenstemming met de leefomstandigheden van het slachtoffer. De rechtbank is van oordeel dat
daarvan sprake is. De overledene was van Antilliaanse afkomst en de uitvaart heeft op Curaçao
plaatsgevonden. Daarmee vallen deze kosten van de uitvaart en de direct aan de uitvaart te
relateren kosten zoals de vliegtickets van de partner en de kinderen van de overledene hieronder.
Derhalve zal de vordering worden toegewezen. De rechtbank merkt nog op dat de verdediging de
vraag heeft opgeworpen of deze kosten door een verzekering worden gedekt. Dit kan niet worden
aangemerkt als een gemotiveerde betwisting van de vordering en daarom gaat de rechtbank
hieraan voorbij. Bovendien heeft de advocaat van de benadeelde partij in reactie hierop te kennen
gegeven dat de kosten niet door een verzekering zijn gedekt.

Shockschade

Wat betreft de criteria voor de toekenning van immateriële schade in de vorm van shockschade
sluit de rechtbank aan bij de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 22 februari 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AD5356, NJ 2002/240 (Taxibus arrest) en HR 9 oktober 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BI8583, NJ 2010/387). Vergoeding van shockschade kan plaatsvinden als bij de
benadeelde partij een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht door (i) het waarnemen
van het tenlastegelegde, of (ii) door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan. Uit
die emotionele schok dient vervolgens geestelijk letsel te zijn voortgevloeid. Dat zal zich met name
kunnen voordoen als de benadeelde partij en het slachtoffer een nauwe affectieve relatie hadden
en het slachtoffer bij het tenlastegelegde is gedood of verwond. Voor vergoeding van deze schade
is dan wel vereist dat het bestaan van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is
aangetast, in rechte kan worden vastgesteld. Dat zal in het algemeen slechts het geval zal zijn als
sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De hoogte van de geleden shockschade
dient te worden vastgesteld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder
de ernst van het aan de verdachte te maken verwijt, de aard van het letsel, de ernst van het
letsel (waaronder de duur en de intensiteit), de verwachting ten aanzien van het herstel en de
leeftijd van de benadeelde partij. Voorts dient bij de begroting van die schade, indien mogelijk, te
worden gelet op vergelijkbare gevallen.

Vast is komen te staan dat de benadeelde partij, zoals zij heeft gesteld en onderbouwd, als
gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks immateriële schade in
de vorm van shockschade heeft geleden. Daarbij is van belang dat van de zijde van de verdachte
op zichzelf niet gemotiveerd is betwist dat door de benadeelde partij ten gevolge van het
bewezen geachte feit dergelijke schade is geleden. De rechtbank zal de omvang van de
shockschade op de voet van het bepaalde in artikel 6:106 BW naar billijkheid schatten op €
25.500,-. Hierbij is in het bijzonder gelet op de volgende omstandigheden:

- De benadeelde partij werd direct geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het misdrijf en
met de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde heeft plaatsgevonden. Zij is nadat zij
schoten had gehoord naar buiten gegaan en heeft haar partner urenlang levenloos in een auto
zien liggen die dicht bij hun huis in de straat heeft gestaan. Voorts is zij een week later

510



geconfronteerd met zijn door de schotwonden en sectie aangetaste lichaam. Hiermee is voldaan
aan het confrontatievereiste zoals bedoeld in het Taxibus arrest.

- Voldoende aannemelijk is dat dit bij de benadeelde partij een hevige schok teweeg heeft
gebracht, mede getuige het feit dat zij met een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) en een
depressieve stoornis is gediagnosticeerd, waarvoor zij zich onder psychologische behandeling
heeft moeten stellen. Er is dus bij haar als gevolg van het bewezen verklaarde sprake van een in
de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Nu de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend
samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en
voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen is de verdachte in zoverre jegens de
benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente over € 11.207,93 vanaf 10 december 2018 en over € 25.500,- vanaf 20 december
2017.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden
veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in
de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Vorderingen [benadeelde 2] en [benadeelde 3]

Shockschade

Hoewel het verlies van hun vader(figuur) ongetwijfeld buitengewoon veel verdriet bij de kinderen
heeft veroorzaakt, biedt de wet geen ruimte voor vergoeding van affectieschade. Zoals hierboven
bij de vordering van [benadeelde 1] is overwogen, kan slechts immateriële schade in de vorm van
geestelijk letsel door waarneming of directe confrontatie voor vergoeding in aanmerking komen.
Naar het oordeel van de rechtbank is bij [benadeelde 2] en [benadeelde 3] onvoldoende gebleken
van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van de moord die een in de psychiatrie
erkend ziektebeeld tot gevolg heeft gehad. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat de
benadeelde partijen direct zicht hebben gehad op het lichaam van [slachtoffer 1] in de auto. De
benadeelde partijen zijn weliswaar onder behandeling van een psycholoog, maar niet is gebleken
van een bij hen gediagnosticeerde psychiatrische ziekte. Nader onderzoek hiernaar zou een
onevenredige belasting van het strafgeding opleveren. De benadeelde partijen zullen in zoverre
niet-ontvankelijk worden verklaard. De vorderingen kunnen slechts bij de burgerlijke rechter
worden aangebracht.

Nu de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zullen worden verklaard, zullen de benadeelde
partijen worden veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering
gemaakt. Deze kosten worden tot op heden worden begroot op nihil.

Vordering [benadeelde 4]

Shockschade

Voor de criteria voor de toekenning van immateriële schade in de vorm van shockschade verwijst
de rechtbank naar hetgeen zij hierover heeft overwogen bij de bespreking van de vordering van
[benadeelde 1] . Naar het oordeel van de rechtbank is bij [benadeelde 4] gebleken van een
directe confrontatie met de ernstige gevolgen van de moord, nu zij op de plaats delict
geconfronteerd is met het door de schotwonden gehavende lichaam van haar partner. De
rechtbank acht aannemelijk dat dit een grote schok bij de benadeelde partij teweeg heeft
gebracht. Onvoldoende is echter gebleken van geestelijk letsel in de vorm van een in de
psychiatrie erkend ziektebeeld als gevolg van deze directe confrontatie. De vordering is op dit punt
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niet voldoende onderbouwd. Nader onderzoek hiernaar zou een onevenredige belasting van het
strafgeding opleveren. De benadeelde partij zal in zoverre niet-ontvankelijk worden verklaard. De
vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Nu de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal de benadeelde partij worden
veroordeeld in de kosten door de verdachte ter verdediging van de vordering gemaakt, welke
kosten tot op heden worden begroot op nihil.

Vordering [benadeelde 5]

Kosten lijkbezorging

Zoals hierboven is overwogen geeft artikel 6:108 BW een regeling voor kosten die nabestaanden
kunnen vorderen als gevolg van het overlijden van iemand ten gevolge van een gebeurtenis
waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is. De rechtbank stelt vast dat de posten die
worden gevorderd aan de uitvaart te relateren zijn en aldus vallen onder de kosten voor
lijkbezorging. Degene die de kosten voor lijkbezorging heeft gedragen kan deze kosten van de
aansprakelijke vorderen. De schadeposten ten aanzien van de kosten voor het graf van
[slachtoffer 2] zijn door de verdachte niet (voldoende gemotiveerd) weersproken en zullen worden
toegewezen.

Nu de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend
samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en
voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen is de verdachte in zoverre jegens de
benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 10 december 2018.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden
veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in
de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Vordering [benadeelde 6]

Shockschade

Voor de criteria voor de toekenning van immateriële schade in de vorm van shockschade verwijst
de rechtbank naar hetgeen zij hierover heeft overwogen bij de bespreking van de vordering van
[benadeelde 1] . Vast is komen te staan dat de benadeelde partij, zoals hij heeft gesteld en
onderbouwd, als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks
immateriële schade in de vorm van shockschade heeft geleden. Van de zijde van de verdachte is
dit weliswaar betwist, maar de rechtbank gaat aan deze betwisting, als onvoldoende
gemotiveerd, voorbij. De rechtbank zal de omvang van de shockschade op de voet van het
bepaalde in artikel 6:106 BW naar billijkheid schatten op € 20.000,-. Hierbij is in het bijzonder
gelet op de omstandigheden:

- De benadeelde partij werd direct geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het misdrijf en
met de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde heeft plaatsgevonden. Hij heeft
immers het lichaam van zijn zoon moeten identificeren en is geconfronteerd met zijn door de
schotwonden aangetaste lichaam. Hiermee is voldaan aan het confrontatievereiste zoals bedoeld
in het Taxibus arrest.

- Voldoende aannemelijk is dat dit bij hem een hevige schok teweeg heeft gebracht, mede getuige
het feit dat hij met een depressie is gediagnosticeerd door de huisarts. Er is dus bij hem als gevolg
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van het bewezen verklaarde sprake van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Nu de verdachte het strafbare feit ter zake waarvan schadevergoeding zal worden toegekend
samen met mededaders heeft gepleegd, zijn zij daarvoor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Indien en
voor zover de mededaders de benadeelde partij betalen is de verdachte in zoverre jegens de
benadeelde partij van deze betalingsverplichting bevrijd.

De benadeelde partij heeft gevorderd het te vergoeden bedrag te vermeerderen met wettelijke
rente. De rechtbank bepaalt dat het te vergoeden schadebedrag vermeerderd wordt met
wettelijke rente vanaf 20 december 2017.

Nu de vordering van de benadeelde partij zal worden toegewezen, zal de verdachte worden
veroordeeld in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in
de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Conclusie

De verdachte moet de benadeelde partij [benadeelde 1] hoofdelijk een schadevergoeding betalen
van € 36.707,93.

De verdachte moet de benadeelde partij [benadeelde 5] hoofdelijk een schadevergoeding betalen
van € 4.884,25.

De verdachte moet de benadeelde partij [benadeelde 6] hoofdelijk een schadevergoeding betalen
van € 20.000,-.

Tevens wordt ten aanzien van deze vorderingen oplegging van de hierna te noemen maatregel als
bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht passend en geboden geacht.

In deze procedure wordt over de schadevergoeding voor de benadeelde partijen [benadeelde 2] ,
[benadeelde 3] en [benadeelde 4] geen beslissing genomen.

Gelet is op de artikelen 36f, 47, 77a, 77g, 77i, 77s, 77gg en 289 van het Wetboek van Strafrecht en de
artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie.

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair, impliciet primair, 2, 3 primair, impliciet primair
en 4 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor
bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

10 Bijlagen

11 Beslissing
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verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 2 (twee) jaren;

beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde
jeugddetentie in mindering wordt gebracht, voor zover deze tijd niet reeds op een andere
vrijheidsstraf in mindering is gebracht;

legt de verdachte op de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met zijn mededaders, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan
de benadeelde partij [benadeelde 1], te betalen een bedrag van € 36.707,93 (zegge:
zesendertigduizendzevenhonderdzeven euro en drieënnegentig cent), bestaande uit

€ 11.207,93 aan materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 10
december 2018 tot aan de dag der algehele voldoening en een bedrag van € 25.500,- aan immateriële
schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 20 december 2017 tot aan de dag
der algehele voldoening;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door de mededader(s) van de verdachte
aan de benadeelde partij, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil, aan salaris voor de advocaat en in de kosten ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 36.707,93 (zegge:
zesendertigduizendzevenhonderdzeven euro en drieënnegentig cent), vermeerderd met de wettelijke
rente over € 11.207,93 vanaf 10 december 2018 en over € 25.500,- vanaf 20 december 2017 tot aan
de dag van de algehele voldoening;

verklaart de benadeelde partij [benadeelde 2] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze
vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen de vordering
gemaakt, en begroot deze kosten op nihil;

verklaart de benadeelde partij [benadeelde 3] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze
vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdediging tegen de vordering gemaakt, en
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begroot deze kosten op nihil;

verklaart de benadeelde partij [benadeelde 4] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat deze
vordering slechts kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter;

veroordeelt de benadeelde partij in de kosten door de verdediging tegen de vordering gemaakt, en
begroot deze kosten op nihil;

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met zijn mededaders, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan
de benadeelde partij [benadeelde 5] , te betalen een bedrag van

€ 4.884,25 (zegge: vierduizendachthonderdvierentachtig euro en vijfentwintig cent), bestaande uit
materiële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente hierover vanaf 10 december 2018 tot aan
de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door de mededader(s) van de verdachte
aan de benadeelde partij, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil, aan salaris voor de advocaat en in de kosten ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 4.884,25 (zegge:
vierduizendachthonderdvierentachtig euro en vijfentwintig cent), vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 10 december 2018 tot aan de dag van de algehele voldoening;

veroordeelt de verdachte hoofdelijk met zijn mededaders, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan
de benadeelde partij [benadeelde 6], te betalen een bedrag van

€ 20.000,- (zegge: twintigduizend euro), bestaande uit immateriële schade, te vermeerderen met de
wettelijke rente hierover vanaf 20 december 2017 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat de verdachte bij gehele of gedeeltelijke betaling door de mededader(s) van de verdachte
aan de benadeelde partij, zal zijn bevrijd tot de hoogte van het betaalde bedrag;

veroordeelt de verdachte in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden aan de
zijde van de benadeelde partij begroot op nihil, aan salaris voor de advocaat en in de kosten ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de maatregel tot schadevergoeding op, inhoudende de verplichting aan de
staat ten behoeve van de benadeelde partij te betalen € 20.000,- (zegge: twintigduizend euro),
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vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 20 december 2017 tot aan de dag van de algehele
voldoening.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. S.C.C. Hes-Bakkeren, voorzitter, tevens kinderrechter,

mr. F. Aukema-Hartog en mr. E.J. Stalenberg, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. H.E.M. Broeders, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 december 2018.

Bijlage I

Tekst nader omschreven tenlastelegging

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1.

hij op of omstreeks 20 december 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 1] van

het leven heeft/hebben beroofd,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm

beraad en rustig overleg, althans opzettelijk, (meermalen) met een vuurwapen

op voornoemde [slachtoffer 1] geschoten,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 2] en/af [medeverdachte 1] op of omstreeks 20 december 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 1] van

het leven heeft/hebben beroofd,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s)

opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk,

(meermalen) met een vuurwapen op voornoemde [slachtoffer 1] geschoten,

516



tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 01 november 2017 tot en met 20 december 2017 te Rotterdam, in elk

geval in Nederland,

opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door liet

- benaderen van een chauffeur ( [getuige] ) en/of

- verstrekken van informatie (aan [getuige] ) over

* (een) auto(s) (de auto van slachtoffer [slachtoffer 1] en/of de voor de moord

te gebruiken auto) en/of

* het (signalement van) slachtoffer [slachtoffer 1] en/of

* het voor de moord te gebruiken vuurwapen en/of

- ( meermalen) observeren van slachtoffer [slachtoffer 1] en/of maken van afspraken

met die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] over de observatie(s) en/of

- ( op 20 december 2017 op/nabij de [adres delict] ) op de uitkijk te gaan

en/of blijven staan;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 17 december 2017 tot en met

20 december 2017 te Rotterdam

door giften en/of beloften en/of geweld en/of bedreiging en/of door liet

verschaffen van gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen

opzettelijk heeft gepoogd [getuige] uit te lokken tot het begaan van een

misdrijf, te weten het (in Rotterdam, in ieder geval in Nederland) tezamen en

in vereniging, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade

[slachtoffer 1] , van het leven beroven,

immers heeft verdachte en/of een of meer van zijn mededaders, toen en daar:

- aan die [getuige] gevraagd om tijdens de te plegen moord als chauffeur op te

treden en/of

- aan die [getuige] een foto getoond en/of een signalement verstrekt van die

[slachtoffer 1] en/of

- aan die [getuige] informatie verstrekt over de auto van die [slachtoffer 1] (Seat)

en/of de voor de moord te gebruiken auto (Audi) en/of

- aan die [getuige] het adres/de woonwijk van die [slachtoffer 1] getoond en/of

- tegen die [getuige] gezegd dat de opdrachtgever E15.000 per persoon betaalde

om die neger om te leggen, althans woorden van gelijke aard/strekking;
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art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 20 december 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 2] van

het leven heeft/hebben beroofd,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm

beraad en rustig overleg, althans opzettelijk, (meermalen) met een vuurwapen

op voornoemde [slachtoffer 2] geschoten,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is overleden;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 alif/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou

kunnen leiden:

[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] op of omstreeks 20 december 2017 te Rotterdam

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 2] van

het leven heeft/hebben beroofd,

immers heeft/hebben die [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of zijn mededader(s)

opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk,

(meermalen) met een vuurwapen op voornoemde [slachtoffer 2] geschoten,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 2] is overleden,

bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de

periode van 01 november 2017 tot en met 20 december 2017 te Rotterdam, in elk

geval in Nederland,

opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen

en/of inlichtingen heeft verschaft door het

- benaderen van een chauffeur ( [getuige] ) en/of

- verstrekken van informatie (aan [getuige] ) over

* (een) auto(s) (de auto van slachtoffer [slachtoffer 1] en/of de voor de moord

te gebruiken auto) en/of

* het (signalement van) slachtoffer [slachtoffer 1] en/of

* het voor de moord te gebruiken vuurwapen en/of

- ( meermalen) observeren van slachtoffer [slachtoffer 1] en/of maken van afspraken

met die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] over de observatie(s) en/of
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- ( op 20 december 2017 op/nabij de [adres delict] ) op de uitkijk te gaan

en/of blijven staan;

art 289 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode van 01 november 2017 tot en met

20 december 2017 te Rotterdam

alleen, althans tezamen en in vereniging met (een) ander(en)

een wapen als bedoeld in art. 2 lid 1 Categorie II onder 2° van de Wet

wapens en munitie,

te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 30 van die wet,

geschikt om automatisch te vuren, van het merk AK-47, voorhanden heeft gehad;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapen en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

art 26 lid 1 Wet wapens en munitie
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Instantie Rechtbank Limburg

Datum uitspraak 20-06-2019

Datum publicatie 20-06-2019

Zaaknummer 03/720776-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
De rechtbank veroordeelt drie broers voor het medeplegen van pogingen tot
moord op twee slachtoffers medio 2018 op de parkeerplaats van de begraafplaats
te Kitskensdal, Roermond voor gevangenisstraffen variërend tussen de 6 en 14
jaar. Een vierde verdachte wordt veroordeeld voor het voorhanden hebben van
een vuurwapen en wordt vrijgesproken van de tenlastegelegde medeplichtigheid
aan dezelfde pogingen tot moord

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Zittingsplaats Roermond

Strafrecht

Parketnummer: 03/720776-18

Tegenspraak

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 19 juni 2019

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [verdachte] op [geboortedatum] 1999,

wonende te [adres] ,

gedetineerd in P.I. Zuid Oost, HvB Roermond te Roermond.

ECLI:NL:RBLIM:2019:5684

RECHTBANK LIMBURG
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3.1

3.2

De verdachte wordt bijgestaan door mr. G. Stevens-Waltmans, advocaat kantoorhoudende te
Roermond.

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 5 juni 2019. De verdachte (hierna te noemen:
[verdachte] ) en zijn raadsvrouw zijn verschenen. De officier van justitie en de verdediging hebben
hun standpunten kenbaar gemaakt.

De zaak is gelijktijdig doch niet gevoegd behandeld met de zaak van medeverdachten
[medeverdachte 1] (hierna te noemen: [medeverdachte 1] ) (03/720829-18) en [medeverdachte 2]
(hierna te noemen: [medeverdachte 2] ) (03/720777-18).

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat [medeverdachte 1] :

Feit 1: samen met anderen heeft geprobeerd [slachtoffer/bp 1] te vermoorden;

Feit 2: samen met anderen heeft geprobeerd [slachtoffer/bp 2] en [slachtoffer/bp 3] te vermoorden;

Feit 3: samen met anderen een wapen en munitie van categorie II van de Wet, wapens en munitie
voorhanden heeft gehad.

Het standpunt van de officier van justitie

Volgens de officier van justitie is wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] samen met
anderen heeft geprobeerd [slachtoffer/bp 1] te vermoorden en heeft hij zich samen met anderen
schuldig gemaakt aan poging doodslag ten aanzien van [slachtoffer/bp 2] . Er is onvoldoende
wettig en overtuigend bewijs dat [verdachte] ook samen met anderen heeft geprobeerd
[slachtoffer/bp 3] te vermoorden, zodat hij van dat deel van de tenlastelegging moet worden
vrijgesproken. Het laatste feit, het voorhanden hebben van een vuurwapen en bijbehorende
munitie, wèl wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

[verdachte] was enkel de bestuurder en heeft [medeverdachte 2] op zijn verzoek, samen met
[medeverdachte 1] , naar

de begraafplaats gebracht. Hij is niet meteen weggereden, omdat hij hen daar niet achter

wilde laten en was van plan in de auto te wachten totdat ze klaar waren met hun afspraak of

bezigheid aldaar. Dat heeft hij ook gedaan: hij heeft de auto niet verlaten. [verdachte] geeft

dan ook aan: ik heb mijn rijbewijs, ik heb een auto en ik vind het gewoon leuk om mensen

ergens naartoe te brengen als dat hen helpt. [verdachte] was bovendien in het geheel niet op

1 Onderzoek van de zaak

2 De tenlastelegging

3 De beoordeling van het bewijs
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3.3

de hoogte van het feit dat [medeverdachte 1] een wapen droeg. Bij gebrek aan wetenschap, dient
hij dan

ook te worden vrijgesproken.

Het oordeel van de rechtbank 1

Bewijsmiddelen

Binnen het strafrechtelijk onderzoek is de mobiele telefoon met het telefoonnummer
[telefoonnummer medeverdachte 1] , in gebruik bij [medeverdachte 2] en de mobiele telefoon met
het telefoonnummer [telefoonnummer slachtoffer/bp 1] , in gebruik bij het slachtoffer
[slachtoffer/bp 1] , in beslag genomen2. In die telefoons is gebleken dat op 29 april 2018
[medeverdachte 2] en [slachtoffer/bp 1] door middel van tekstberichten en geluidsfragmenten een
gesprek hebben gevoerd van 13.56 uur tot 15.35 uur. Vanwege het belang van dit gesprek én
omdat van dit gesprek geen transcriptie is gemaakt in de zin dat alle tekstfragmenten in een
gewoon document achter elkaar zijn geplaatst, zal de rechtbank deze conversatie (inclusief
taalfouten) integraal opnemen. Daarbij zijn enkele fragmenten vet gedrukt omdat daar in de
bewijsoverwegingen naar verwezen wordt.

Tussen 13.56 en 14.16, steeds met minder dan één minuut tussenpozen:

[medeverdachte 2] : jou ga ik zo zien /spreken onder vier ogen / wa ben jij

[slachtoffer/bp 1] wie ben jij

[medeverdachte 2] : Puntje / lees die tekst / zie jou straks

[slachtoffer/bp 1] jatoch / wie ben je

[medeverdachte 2] : wel komen hé / ben [medeverdachte 2]

[slachtoffer/bp 1] Waar ben je

[medeverdachte 2] : wel komen he / ben [medeverdachte 2]

[slachtoffer/bp 1] waar ben je / ik weet wie je bent

[medeverdachte 2] : Tmm / Kok solo/ ik ook solo

[slachtoffer/bp 1] Ja wa bn jw

[medeverdachte 2] : Als manne / Ben net wakker / App jou als ik buite ben / Glijk die cimeid appe

[slachtoffer/bp 1] (audio) … als je wilt vechten .. weet ik ben geen viezerik, ik gebruik jou naam niet bij
mensen en zo, dus maar als je wil vechen kunnen wij vechten matti, ik ben niet bang voor jou …

[medeverdachte 2] : Ben slape / zie jou straks

[slachtoffer/bp 1] Ja lees / en luister / Tmm

[medeverdachte 2] : Ja / Niet bang / Zeg ik niet / Maar joun gaat zien ‘Uurtje ben ik buite /

[medeverdachte 2] : (audio) .. niet twee drie keer herhalen ik ben niet bang voor jou, dadelijk ga jij
schrik van je leven krjgen ik zeg je, jou hoofd breek ik dadelijk door midden onthoud dat goed.
Veze stink Turk, wie denk je niet dat je bent jij posie boy, je vrouw werkt in de club, kanker hoer, kind ik
ga dadelijk jou nek breken. Maar kom alleen. Ik kom ook alleen . Marok komen allen onthoud dat.
Neem je gun, neem mee wat je wilt . Mijn vuisten gaan jou hoofd breken vandaag onthoud dat ..

[slachtoffer/bp 1] Wat / Voor veraden

[medeverdachte 2] : .. je bent toch niet ban, jebt toch een man of niet? Ik zie jou zo meteen. Ik ben
net wakker, douche eten en zo ga ik jou zien .. op mijn moeder gan graf ik ga jou vandaag zien en ga jij
zien wat puntje waard is. Ik haal die hoofd van jou jou doormidden . Ik zweer je, vandaag gaat je
hoofd .. ik breek die doormidden. Kleine snotneus, ik ben niet bang voor jou, komdadelijk naar mij
toe .. solo .

[slachtoffer/bp 1] Man / Wat voor gannoe man / Ahahahahaha / Mattie / Kheb niks / Mt jou temaken /
Gezegttegen haar

[medeverdachte 2] : (audio) .. laag praten over mijn vriendin, ze is mooi ik ben verliefd op haar en nu
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flik je me die lelijke stinkslet, stuur dit gesprek ook maar naar haar. Dit is de 2e keer de 3e keer ga ik
met je vechten op de vuist, onthoud dat

[slachtoffer/bp 1] fack haar / En fack you / Wat denk je / Voor die kind

[medeverdachte 2] : Kom / Aub / ik ga nu douche / Waar zie ik joi / Dak mij toch / fak my tog

[slachtoffer/bp 1] Wie

[medeverdachte 2] : Wie ben jij

[slachtoffer/bp 1] Boem / Noem jij / Hoerekind Ian

[medeverdachte 2] : Kom / Wa ben jij

[medeverdachte 2] : (audio) ..he Ian, Ian moet je tegen je vader zegen onthoud dat ..

[medeverdachte 2] : Wa ben jij / Ik praat niet meer / Ga nu douche / Zie ik jou

[slachtoffer/bp 1] Oke

[medeverdachte 2] : Kom solo / Als man

[slachtoffer/bp 1] Jaa Jong / Ga nou douche

[medeverdachte 2] : Ok

[slachtoffer/bp 1] Praatjes maker Wolluh / Puntjee

[medeverdachte 2] : Tmm

[slachtoffer/bp 1] Jij gaat te ver mattie

[medeverdachte 2] : Tot zo

[slachtoffer/bp 1] Vieze heroine junk

[medeverdachte 2] : Heroine junk / Haha / Wa ben jij / Kom goeie plek / wa niemand ons ziet

[slachtoffer/bp 1] Wacht mattie / Kga nu na Klannie met iemand

[medeverdachte 2] : Tmm / Appa mij / Wacht op je / Manne komen solo / App mij gelijk / Wacht op
jou

[slachtoffer/bp 1] Wacht maar / Ik wacht op jou

[medeverdachte 2] : Yes bewijs materiaal / jij dealer / Meld als je klaar bent / Tmm / Je mag ook
iemand meenemen / Geen probleem / Ik neem mijn schatje mee / App mij ben wachten

[slachtoffer/bp 1] Wa ben jij

[medeverdachte 2] : Zeg plek / Kom ik erheen / ? / Jij mag plek kieze /

[medeverdachte 2] : Kom kerkhof / bij EMS / Te druk daar / Jij bent bij [slachtoffer/bp 2] / vo de deut /
Respect / Ga niet bij ouders / Kijke wie eerst schiet / Politie id op de hoogte / kom

[slachtoffer/bp 1] Jatoch jij bent ziek man met je schiete

[medeverdachte 2] : Pak je pistool / En kom

[slachtoffer/bp 1] Kheb er geen

[medeverdachte 2] : Kerkhof / Kom kerkhof / Kom / Pak bij [slachtoffer/bp 2] / Thuis jullie
wapens / En kopm

[slachtoffer/bp 1] Moruqqq / Wat spave jij gannoe man

[medeverdachte 2] : Heb respect voor zijn ouders

[slachtoffer/bp 1] Jj pedofiel / 16 jarige meisjes / Ruzie / Maken om

[medeverdachte 2] : Lekker man

[slachtoffer/bp 1] Schaam je man / Wollah / Schandalig

[medeverdachte 2] : Jij ptraat tegen haar mou zwart make tog / Kom

[slachtoffer/bp 1] Wat

[medeverdachte 2] : Aub
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[slachtoffer/bp 1] Voor / Zwart / Maken

[medeverdachte 2] : Kome praten

[slachtoffer/bp 1] Kheb jou / Naaam / Niet gebruikt

[medeverdachte 2] : Kerkhof

[slachtoffer/bp 1] Mattie / Jij mag helemgesprek zien / Ga ke zien / Dat ik niks berkeeds heb geaan

[medeverdachte 2] : Breng [slachtoffer/bp 2] mee / Heb geen ouders die vo mij gaan huile / Ik zeg jou
kom aleen / Wou mij laten afzette / Breng jij mensen / Is goed / Kom Ben alleen met [verdachte]

[medeverdachte 2] is op 14 maart 2019 bij de rechter-commissaris verhoord3. Tijdens

dit verhoor heeft hij, voor zover van belang, het volgende verklaard:

Ik kreeg ruzie met [slachtoffer/bp 1] om een meisje. Ik wilde verhaal gaan halen bij hem. Ik heb mijn

broertje wakker gemaakt. Daarmee bedoel ik [verdachte] om mij af te zetten. Dat doet hij

altijd als ik hem dat vraag. Ik ben toen eerst te voet alleen naar [medeverdachte 1] gegaan. En heb met
hem over de ruzie gesproken met [slachtoffer/bp 1] . Mijn broer [medeverdachte 1] zei dat
[slachtoffer/bp 2] zich ermee ging bemoeien, omdat hij met [slachtoffer/bp 1] omgaat. [slachtoffer/bp 2]
is onvoorspelbaar volgens [medeverdachte 1] ..Daarom wilde [medeverdachte 1] een wapen meenemen
en meegaan. Ik heb gezegd tegen [medeverdachte 1] dat het niet nodig was om een wapen mee te
nemen. We gingen om te praten en eventueel te vechten. Ik ben toen naar huis gegaan om bij
[verdachte] in de auto te stappen. Toen zijn we samen [medeverdachte 1] gaan ophalen.

Op de terechtzitting heeft [medeverdachte 2] verklaard dat hij wist dat [medeverdachte 1] een
wapen mee had.

Medeverdachte [medeverdachte 3] is door de politie verhoord op 2 mei 2018 en heeft, zakelijk

weergegeven, het volgende verklaard4:

Twee dagen voor zondag. Vrijdag dus, volgens mij was het koningsdag, werd ik eerst door

[verdachte] gebeld. Vervolgens kwamen ze naar de woning van mijn moeder op de [adres moeder
medeverdachte 3]

. Ik zag ze daar met z’n drieën in de auto zitten. Dit was een kleine Seat.

[verdachte] reed, [medeverdachte 2] zat langs hem en [medeverdachte 1] zat achterin, achter
[verdachte] . Ik ben voor twee van

hen niet bang, maar voor [medeverdachte 1] wel. Ik was in gesprek met [medeverdachte 2] . Ze bleven
allen in de

auto zitten. [medeverdachte 2] zei tegen mij dat ik het vuurwapen moest verstoppen. [medeverdachte
2] is ook degene

die mij bedreigde. Ik wilde geen gezeik, vooral niet omdat [medeverdachte 1] achterin zat. Ik kreeg het

vuurwapen van [medeverdachte 2] . Hij is ook degene die het kwam halen.

Het was een zwart pistool met een bruin handvat. Het was in ieder geval geen negen

millimeter. Die zijn groter.

Zondag rond een uur of twaalf, een, twee. Toen belde [verdachte] op. Hij vroeg waar ik was en zei

dat hij mij dringend nodig had. Hij zei, kom eens naar jouw ouders voor de deur. Toen ik

daar aankwam, zag ik ze alledrie weer in dezelfde auto zitten. Dit waren [verdachte] achter het

stuur, [medeverdachte 2] er langs en [medeverdachte 1] zat achter [verdachte] . [medeverdachte 2]
deed weer het woord en zei dat ik

het ding moest pakken. Ik zei dat ik deze niet kon pakken. Dit wilde ik niet omdat ik zag dat

zij opgefokt waren. Hij dreigde mij kapot te slaan als ik het vuurwapen niet zou pakken. Toen

heb ik het vuurwapen toch maar gepakt en aan [medeverdachte 2] gegeven. Vervolgens reden zij weg.
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[medeverdachte 2] heeft tegenover de rechter-commissaris verklaard5 dat toen zij naar de
begraafplaats reden [verdachte] [medeverdachte 2] de auto bestuurde, dat hij zelf op de
bijrijdersplaats zat en dat [medeverdachte 1] achterin de auto zat.

Voorts heeft hij verklaard:

U vraagt mij toen ik en [medeverdachte 1] uitstapten op de parkeerplaats, of ik zag waar
[medeverdachte 1] naar toe

ging. Het ging allemaal zo snel. Hij heeft gelijk geschoten. [medeverdachte 1] sprong uit de auto. Ik zag

de jongens en toen hoorde ik schoten.

Slachtoffer en benadeelde partij [slachtoffer/bp 1] heeft bij zijn aangifte, zakelijk weergegeven,
het

volgende verklaard6:

We hebben afgesproken, ik dan met [medeverdachte 2] [de rechtbank begrijpt: [medeverdachte 2] ]
om het met hem te kunnen uitpraten over een akkefietje en ze hebben een opgezet plan gemaakt om
ons aan te kunnen pakken, zeg maar. Akkefietje was dat hij beweerde dat ik iets over hem had gezegd.
Voordat wij iets konden doen haalde hij zijn broer erbij. Zijn broer heeft zich toen verstopt. Toen kwam
hij, zijn broer, gelijk op ons schieten. De broer is [medeverdachte 1] . Ik ben naar het kerkhof gereden
met [slachtoffer/bp 2] en [slachtoffer/bp 3] . Gewoon daarheen gereden, onbewapend en niks, gewoon
om te praten. Maar toen wij daar aankwamen zonder enig iets, kwam [medeverdachte 1] die zich had
verstopt achter de bosjes tevoorschijn met het geweer. Hij kwam gelijk dichtbij met het geweer en
schoot op [slachtoffer/bp 2] [de rechtbank begrijpt: [slachtoffer/bp 2] ] en mij.

Slachtoffer en benadeelde partij [slachtoffer/bp 2] heeft ten overstaan van de rechter-
commissaris, zakelijk weergegeven, het volgende verklaard7:

[medeverdachte 2] heeft [medeverdachte 1] het vieze werk laten doen. Hij had ruzie met
[slachtoffer/bp 1] over een meisje. [medeverdachte 2] wilde vechten. Ik ben meegegaan om het uit te
praten. Toen we aan kwamen rijden stonden [verdachte] en [medeverdachte 2] buiten de auto,
[medeverdachte 1] zag ik niet. Ik heb niet de kans gekregen iets te zeggen. Toen ik de deur van de auto
open maakte kwam [medeverdachte 1] gelijk uit de bosjes en begon te schieten. Hij heeft mij en
[slachtoffer/bp 1] geraakt. Vanaf het eerste moment voelde ik dat ik geraakt was. Hij heeft twee keer
geraakt en daarna heeft hij [slachtoffer/bp 1] geraakt. Hij had een wit T-shirt aan waardoor je heel goed
zag dat hij geraakt was. Daarna heeft [medeverdachte 1] een derde keer op mij geschoten. Hij stond op
4 meter afstand van mij en heeft mij in mijn buik geraakt. Tussen het tweede en derde schot heeft
[medeverdachte 2] mij met de ploertendoder geslagen. Ik ben tussen de 5 en 10 keer geraakt met de
ploertendoder. Ik ben een paar keer in mijn zij geraakt, maar de meeste klappen heb ik op mijn armen
gekregen toen ik de slagen afweerde. Ik heb nog gezien dat [verdachte] met een dolk achter
[slachtoffer/bp 1] aanrende.

Slachtoffer en benadeelde partij [slachtoffer/bp 1] heeft ten overstaan van de rechter-
commissaris, zakelijk weergegeven, het volgende verklaard8:

We kwamen aan bij de parkeerplaats tegenover het kerkhof. [verdachte] en [medeverdachte 2] stonden
naast de auto. De oudere broer, [medeverdachte 1] , was ergens verstopt. Hun auto stond geparkeerd
met de neus naar voren zodat ze meteen konden wegrijden. De nummerplaat was afgeplakt. Ik
parkeerde de auto naast die van hen. [slachtoffer/bp 2] zei dat ik moest blijven zitten omdat hij het
wilde gaan uitpraten. Voordat hij kon uitstappen werd er meteen twee keer op hem geschoten door de
oudste broer. Toen ben ik geraakt. De kogel ging dwars door mij heen. Ik ben toen weg gerend en
achter een boom gaan schuilen. Ik zag dat ik kort naast mijn hart geraakt was. Ik keek toen terug naar
[slachtoffer/bp 2] . Hij was nog steeds aan het schreeuwen tegen [medeverdachte 2] dat we waren
gekomen om te praten. [medeverdachte 2] had een ploertendoder en sloeg [slachtoffer/bp 2] . Ik voelde
me heel schuldig want het ging om mijn ruzie met [medeverdachte 2] . Ik zag dat ik aan het
doodbloeden was. Ik rende toen terug om mijn vriend [slachtoffer/bp 2] te helpen. Toen zag ik
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[verdachte] met een kapmes uit de auto stappen en hij zwaaide dreigend om mij daar weg te krijgen.
Hij heeft mij niet geraakt. Ik was bang dat ze mij gingen snijden. Ik ben toen terug gerend naar die
boom. [medeverdachte 2] heeft met de ploertendoder de auto kapot geslagen.

Getuige [getuige 1] heeft ten aanzien van de door haar als buurtbewoner waargenomen
gebeurtenissen, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, het volgende verklaard9:

Ik was op 29 april 2018 omstreeks 15.30 uur thuis en keek door het raam. Ik zag omstreeks 15.15
uur een kleine zwarte auto de parkeerplaats tegenover de begraafplaats oprijden. Ik zag een man
uitstappen. Ik zag nog twee mannen uitstappen. Ik zag dat ze iets aan de voorkant van de auto aan het
doen waren. Ik kon niet zien wat ze aan het doen waren. Op een gegeven moment liepen ze naar de
achterkant van de auto. Ik zag dat een van hen een stuk papier scheurde en iets aan de auto deed en
het andere stuk op de grond op de parkeerplaats gooide. Achteraf vul ik het voor mezelf in dat dit stuk
papier mogelijk gebruikt kon worden om de kentekenplaat af te plakken. Ik zag dat de eerste man zich
niet ophield bij de andere twee.

[verdachte] heeft tegenover de rechter-commissaris verklaard10 dat hij, samen met
[medeverdachte 1] [medeverdachte 2] en [medeverdachte 2] na het incident heel snel is
weggereden, richting het EMS-terrein en vervolgens de snelweg op.

Er heeft forensisch radiologisch onderzoek plaatsgevonden door het Maastricht UMC+ naar het
letsel bij [slachtoffer/bp 2] . Daarbij zijn de volgende waarnemingen gedaan11:

Er zijn drie huiddefecten en een metaal dens fragment zichtbaar in het lichaam. Hieruit zijn twee
trajecten te reconstrueren: één vanuit huiddefect A naar een metaal dens fragment, de andere vanuit
huiddefect B naar huiddefect C. Beide trajecten geven schade aan onderhuidse weefsels en organen:

Traject 1 beschadigt de rechter 10de rib, de punt van de lever en de rechternier. Rondom de
beschadigingen zijn bloeduitstortingen, met name rondom de rechternier, doorlopend tot in het kleine
bekken.

Traject 2 geeft zeer waarschijnlijk beschadigingen aan de darmstructuren. Er is bloed zichtbaar in de
onderhuidse weefsels, rondom de darmen en in de buikholte. In het verloop van dit traject is een rond
defect in de rechterbekkenkam te zien en een defect van de peesplaat.

Ook is er forensisch radiologisch onderzoek verricht door het Maastricht UMC+ naar het letsel van
[slachtoffer/bp 1] . Dit heeft, voor zover van belang, de volgende resultaten12 opgeleverd:

Er zijn drie huiddefecten zichtbaar. Hieruit is één traject te reconstrueren: vanuit huiddefect C naar
huiddefect B. Het traject geeft schade aan onderhuidse weefsels en organen: linker 6de en 12de rib, de
linkerlong met contusie haarden, klaplong links en bloed in de borstholte links.

Op de parkeerplaats tegenover de begraafplaats aan de Kitskensdal te Roermond (plaats delict)
en in de daarop geparkeerde auto van [slachtoffer/bp 1] zijn drie hulzen en een kogelpunt
aangetroffen13. Deze zijn voorzien van de volgende SIN nummers:

Huls 1 SIN AAKI0029NL

Huls 2 SIN AAKI0028NL

Huls 3 SIN AAKI0020NL

Kogelpunt SIN AAHB8405NL

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft munitieonderzoek verricht naar aanleiding van de
op de plek van het schietincident aangetroffen hulzen en kogel en heeft in haar rapport14, zakelijk
weergegeven, de volgende bevindingen neergelegd:

De drie aangetroffen hulzen [AAKI0020NL, -28NL, -29NL] zijn van het kaliber 7,65mm Browning. De
kogel [AAHB8405NL] past gezien de massa en de uiterlijke kenmerken het best bij het kaliber 7,65mm
en bij een patroon van het merk Geco. Hypothese 1, ‘de hulzen zijn verschoten met één en hetzelfde
vuurwapen’ is zeer veel waarschijnlijker dan dat hypothese 1 ‘de hulzen zijn verschoten met twee
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vuurwapens van hetzelfde kaliber en met dezelfde systeemkenmerken’ waar is. De hulzen zijn
vermoedelijk verschoten met een semi-automatisch werkend pistool van het kaliber 7,65mm Browning,
merk Walther of Manurhin, model PP of PK. De afvuursporen in de kogel passen bij dit vuurwapen.

Bewijsoverwegingen

Uit de hierboven aangehaalde bewijsmiddelen is af te leiden dat nadat de afspraak tussen
[medeverdachte 2] en [slachtoffer/bp 1] was gemaakt om elkaar te ontmoeten (rond 14.00 uur),
[medeverdachte 1] door [medeverdachte 2] daarvan op de hoogte is gebracht. [medeverdachte 1]
heeft daarop aangegeven dat [slachtoffer/bp 1] dan [slachtoffer/bp 2] wel mee zou brengen en
dat hij daarom met [medeverdachte 2] mee zou gaan en een wapen mee zou nemen.
[medeverdachte 2] heeft vervolgens [verdachte] wakker gemaakt en hem gevraagd hen naar de
ontmoetingsplek te rijden. [verdachte] en [medeverdachte 2] zijn vervolgens [medeverdachte 1]
gaan ophalen en samen zijn ze naar [medeverdachte 3] gereden. Aldaar hebben zij het
vuurwapen opgehaald dat zij samen enkele dagen eerder naar [medeverdachte 3] hadden
gebracht. De drie broers zaten samen in één auto toen [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 3]
opdroeg het wapen te pakken. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat zowel [medeverdachte 2]
, [verdachte] en [medeverdachte 1] op de hoogte waren van het feit dat op dat moment een
vuurwapen werd opgehaald en meegenomen naar de confrontatie met [slachtoffer/bp 1] .
[medeverdachte 3] constateerde dat de drie broers opgefokt waren, maar gaf hen toch het
wapen. Ondertussen ging het app-gesprek tussen [medeverdachte 2] , die op dat moment in de
auto zat met [medeverdachte 1] en [verdachte] , en [slachtoffer/bp 1] (al dan niet in het
gezelschap van [slachtoffer/bp 2] ) door en werd door [medeverdachte 2] geappt dat hij een
vuurwapen mee zal brengen (“kijken wie eerst schiet”, “neem je pistool mee”). Samen rijden ze
naar de afgesproken plek: de parkeerplaats van de begraafplaats op Kitskensdal, waar
[medeverdachte 2] nog een app-bericht stuurt dat hij alleen is met [verdachte] , de rechtbank
begrijpt: [verdachte] [medeverdachte 2] .

Daarna hebben beide ‘kampen’ elkaar omstreeks 15.20 uur ontmoet op de begraafplaats. Zoals
blijkt uit de verklaringen van [medeverdachte 2] en slachtoffers [slachtoffer/bp 1] en
[slachtoffer/bp 2] werd er vrijwel direct geschoten door [medeverdachte 1] op zowel
[slachtoffer/bp 1] als [slachtoffer/bp 2] . [medeverdachte 2] hanteerde een ploertendoder en sloeg
daarmee meerdere malen tegen het lichaam van [slachtoffer/bp 2] . Toen [slachtoffer/bp 1]
[slachtoffer/bp 2] wilde gaan helpen, voorkwam [verdachte] dit door met een kapmes dreigend
ertussen te gaan staan. Vervolgens, zo blijkt uit de verklaring van [verdachte] , zijn
[medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en [verdachte] weggereden en hebben zij [slachtoffer/bp
1] en [slachtoffer/bp 2] achtergelaten.

Uit de radiologische rapporten blijkt dat zowel [slachtoffer/bp 1] als [slachtoffer/bp 2] ernstig
gewond zijn geraakt en door meerdere kogels geraakt zijn in hun romp, waarbij bij beide
personen vitale organen geraakt en beschadigd zijn.

Bewijsverweren / alternatieve scenario’s

[medeverdachte 2] en [verdachte] hebben ten overstaan van de rechter-commissaris en daarna
bij de rechtbank verklaringen afgelegd waaruit zou moeten blijken dat:

a.  [medeverdachte 2] en [verdachte] niet wisten dat [medeverdachte 1] een wapen bij zich had;
b.  De verklaring van [medeverdachte 3] dat het wapen bij hem is opgehaald, onjuist is;
c.  De berichten vanuit de telefoon van verdachte aan [slachtoffer/bp 1] op het moment dat over
een wapen wordt gesproken, buiten medeweten van [medeverdachte 2] door [medeverdachte
1] zijn verstuurd;

d.  [medeverdachte 2] niet wist dat [medeverdachte 1] direct zou gaan schieten;
e.  [medeverdachte 2] en [verdachte] [medeverdachte 1] hebben horen zeggen in de auto direct

na het schietincident dat [slachtoffer/bp 2] een wapen had en dat hij daarom geschoten heeft;
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f.  [verdachte] niets wist over de ruzie en gedurende de gehele ruzie niet uit de auto is geweest
en de verklaringen van aangevers daarover onjuist zijn;

g.  [medeverdachte 2] [slachtoffer/bp 2] met de ploertendoder heeft geslagen, maar dat dit was
omdat [slachtoffer/bp 2] hem sloeg en dat de verklaring van [slachtoffer/bp 2] daarover onjuist
is;

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van de verdachten onaannemelijk zijn en op
meerdere onderdelen in strijd komen met andere bewijsmiddelen. De rechtbank stelt vast dat
deze verklaringen pas zijn afgelegd toen nagenoeg het hele dossier compleet was. In die
verklaringen wordt alles zodanig voorgesteld dat alleen [medeverdachte 1] als schutter
verantwoordelijk gehouden kan worden voor de beschieting en aan [medeverdachte 2] en
[verdachte] geen verwijt kan worden gemaakt als medeplegers. De rechtbank gaat hierin niet mee
om de volgende redenen.

Ten aanzien van het wapen (a, b en d) acht de rechtbank de verklaring van [medeverdachte 3]
daarover betrouwbaar. De rechtbank acht het zeer onwaarschijnlijk dat [medeverdachte 3] die
verklaring op verzoek van de familie [slachtoffer/bp 2] zou hebben verzonnen om op die manier de
familie [medeverdachte 2] extra te belasten, zoals de verdediging stelt. [medeverdachte 3] betaalt
namelijk een hoge prijs voor zijn eerlijkheid: hij heeft de toorn van de familie [medeverdachte 2]
op zich geladen en is ook zelf vervolgd. Zijn verklaring komt daarenboven oprecht over. Zelfs zijn
correctie in zijn tweede verklaring dat hij het wapen niet in een gangetje, maar in de tuin van zijn
moeder had verstopt, komt authentiek over: hij wilde aanvankelijk zijn moeder niet boos maken.
Daarnaast noemt hij details in zijn verklaring die ook juist zijn. Zo weet hij dat [verdachte] reed,
[medeverdachte 2] ernaast zat en [medeverdachte 1] achter [verdachte] zat. Die verklaring stemt
overeen met de verklaring van (mede)verdachte(n) zelf. Ook zegt hij over het wapen dat hem in
bewaring werd gegeven dat het een kleiner wapen was dan de politie gebruikt. Ook dit is bij
nader onderzoek (van hulzen en patroon) juist gebleken.

Het standpunt van de verdediging dat de verklaring van [medeverdachte 3] niet gebezigd kan
worden voor het bewijs, volgt de rechtbank niet. De verdediging komt inderdaad het recht toe een
ten overstaan van de politie afgelegde belastende verklaring te toetsen. Dit ondervragingsrecht
heeft de verdediging niet kunnen effecturen omdat [medeverdachte 3] zich vervolgens ten
overstaan van de rechter-commissaris op zijn verschoningsrecht heeft beroepen. Dit maakt echter
niet dat de door [medeverdachte 3] bij de politie afgelegde verklaring uitgesloten moet worden
van het bewijs omdat er voldoende steunbewijs is voor de verklaring van [medeverdachte 3] . Dit
steunbewijs bestaat daaruit dat [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte] precies zo
in de auto zaten bij het schietincident dat even later plaatsvond als door [medeverdachte 3]
omschreven en dat de omschrijving van het pistool door [medeverdachte 3] matcht met de hulzen
die zijn aangetroffen.

Daarnaast is de lezing die [medeverdachte 2] geeft over het geheel autonoom handelen van
[medeverdachte 1] volstrekt onaannemelijk. In deze zaak is komen vast te staan dat de gehele
ruzie alleen maar draaide om een al dan niet vermeende inbreuk door [slachtoffer/bp 1] op een
door [medeverdachte 2] gewenste liefdesaffaire met een meisje. Hoewel het op zich al moeilijk
voorstelbaar is om vanwege zo’n aanleiding iemand te willen ombrengen, is het nog minder
invoelbaar dat [medeverdachte 1] dit geheel op eigen houtje en zonder inzet en overleg met
[medeverdachte 2] zou doen. In lijn met het ophalen van het wapen bij [medeverdachte 3] en in
lijn met het sturen van de berichtjes door [medeverdachte 2] aan [slachtoffer/bp 1] en in lijn met
het vrijwel direct beschieten van [slachtoffer/bp 1] en [slachtoffer/bp 2] is het dat [medeverdachte
2] en [medeverdachte 1] afspraken dat [medeverdachte 2] en [verdachte] [slachtoffer/bp 1] en
[slachtoffer/bp 2] zouden opwachten en [medeverdachte 1] zou schieten.

[medeverdachte 2] erkent dat hij zelf de afspraak om te vechten die dag (ruim anderhalf uur voor
het daadwerkelijk treffen) met [slachtoffer/bp 1] heeft gemaakt. In het berichtenverkeer tussen
[slachtoffer/bp 1] en (de telefoon van) [medeverdachte 2] is een constante dat [slachtoffer/bp 1]
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alleen moet komen. Als (om wat voor reden dan ook) bij [medeverdachte 2] bekend is dat
[slachtoffer/bp 1] bij [slachtoffer/bp 2] is, verhardt de toon en wordt aan het einde gezegd: Breng
[slachtoffer/bp 2] mee / Ik zeg jou kom alleen / Breng jij mensen / Is goed / Kom ben alleen met
[verdachte] . De rechtbank vindt deze rode draad in het gesprek - alleen komen dan wel
[slachtoffer/bp 2] (de rechtbank begrijpt: [slachtoffer/bp 2] ) meenemen - zodanig specifiek dat het
veel waarschijnlijker is dat de hele conversatie door [medeverdachte 2] is gevoerd dan dat een
deel ervan (namelijk als het over een wapen gaat) door [medeverdachte 1] is overgenomen (zoals
onder c gesteld).

De verklaring van [medeverdachte 2] en [verdachte] dat [medeverdachte 1] gezegd zou hebben
tegen hen dat [slachtoffer/bp 2] een wapen bij zich had, wordt niet ondersteund door enig
bewijsmiddel. In het zojuist genoemde berichtenverkeer blijkt veeleer dat [slachtoffer/bp 1] de
hele situatie wil sussen. Hij schrijft dat hij de naam van [medeverdachte 2] tegenover het meisje
niet heeft genoemd. Ook zegt hij dat [medeverdachte 2] het hele app-gesprek met [naam meisje]
mag inzien. Als hij wordt uitgenodigd om te vechten, zegt hij dat hij komt om te praten. Als hem
gezegd wordt een wapen mee te nemen, verklaart hij [medeverdachte 2] voor gek en zegt hij
geen wapen te hebben. In hun aangiftes klinkt het ongeloof door dat ze direct en zonder enige
inleiding nog voor ze uitgestapt zijn, volop beschoten worden. De rechtbank vindt de verklaringen
daarover van [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 1] [medeverdachte 2] (voor
zover hij het zou hebben gezegd) dan ook ongeloofwaardig (zie gestelde onder e).

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] uit de auto is geweest. Niet
alleen [slachtoffer/bp 1] en [slachtoffer/bp 2] verklaren dit, maar ook de getuige mevrouw [getuige
1] . Zij is de enige getuige die vanaf de overzijde van de parkeerplaats al vóór de confrontatie de
situatie in ogenschouw had. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat éérst de drie broers [medeverdachte
2] ter plaatse zijn en dat pas daarna [slachtoffer/bp 1] en [slachtoffer/bp 2] arriveren. Geheel in
lijn daarmee verklaart de getuige [getuige 1] dat zij ziet vóórdat [slachtoffer/bp 1] c.s. arriveren,
dat er eerst één en daarna nog twee mannen uit de auto stappen, er twee iets met de
nummerplaten doen en dat als de andere auto arriveert, er twee mannen uitstappen en er
gelijktijdig geschoten wordt. De rechtbank acht deze verklaring objectief en betrouwbaar en
daarmee de verklaring van [verdachte] (en [medeverdachte 2] ) leugenachtig. Dat [verdachte]
geholpen heeft met het afdekken van de nummerplaten, vindt bevestiging in de aanwezigheid van
zijn vingersporen op het materiaal waarmee dat is gebeurd. Ervan uitgaande dat [verdachte] zich
buiten de auto bevond op het moment van de confrontatie, ondersteunt de verklaringen van
[slachtoffer/bp 1] en [slachtoffer/bp 2] dat hij zich met die confrontatie heeft bemoeid (argument
onder f).

Evenmin acht de rechtbank het geloofwaardig dat [medeverdachte 2] met zijn ploertendoder op
[slachtoffer/bp 2] insloeg uit zelfverdediging. [slachtoffer/bp 2] ontkent dat. De verklaring van
[slachtoffer/bp 2] zelf en het gegeven dat er direct in de auto werd geschoten, maken aannemelijk
dat [slachtoffer/bp 2] al vrij snel na aankomst zwaar gewond was door kogels (hoewel dat onder
andere door een donker shirt minder zichtbaar was). De rechtbank acht het hoogst onaannemelijk
dat [slachtoffer/bp 2] in die situatie (gewond zijnde én [medeverdachte 1] in de buurt met een
wapen) [medeverdachte 2] zou aanvallen (argument onder g).

Voor de rechtbank bevestigt het gedrag van [medeverdachte 2] en [verdachte] tijdens en/of na de
beschietingen dat zij zich niet van de beschietingen door [medeverdachte 1] distantieerden.
Integendeel leveren zij er hun bijdrage aan door [slachtoffer/bp 2] en [slachtoffer/bp 1] erna op
afstand te houden (argument onder h).

Medeplegen

Uit de voornoemde omstandigheden leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 2] de agressor
was: het conflict dat uiteindelijk heeft geleid tot de schietpartij vond immers plaats tussen hem en
[slachtoffer/bp 1] . Hij heeft [slachtoffer/bp 1] uitgedaagd tot een ontmoeting en heeft daarbij
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[verdachte] en [medeverdachte 1] betrokken. [medeverdachte 1] besluit vervolgens, omdat hij
vermoedt dat [slachtoffer/bp 2] met [slachtoffer/bp 1] mee zal komen naar de ontmoetingsplek,
mee te gaan met [medeverdachte 2] en een vuurwapen mee te nemen. [medeverdachte 2] is
hiervan op de hoogte en later, als [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 1] naar
medeverdachte [medeverdachte 3] rijden om het vuurwapen op te halen zijn alledrie de broers
[medeverdachte 2] op de hoogte van het vuurwapen dat mee zal worden genomen naar de
ontmoetingsplek. [verdachte] zorgt voor het vervoer, [medeverdachte 2] is de agressor en geeft in
het app-gesprek dreigend richting [slachtoffer/bp 1] aan ‘kijken wie eerst schiet’ en
[medeverdachte 1] is uiteindelijk degene die het vuurwapen hanteert. Dit leidt de rechtbank tot de
conclusie dat ten aanzien van [verdachte] geldt dat er een nauwe en bewuste samenwerking
heeft plaatsgevonden tussen [medeverdachte 2] , [verdachte] en [medeverdachte 1] ter
voorbereiding op het door hen voorgenomen misdrijf en de daadwerkelijke uitvoering daarvan.
Aan deze vaststelling verbindt de rechtbank dan ook de gevolgtrekking dat sprake is geweest van
medeplegen zonder onderscheid te maken tussen de beschieting van [slachtoffer/bp 1] en van
[slachtoffer/bp 2] . Uit het berichtenverkeer blijkt dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]
kennis hadden van de komst van [slachtoffer/bp 2] . Zowel [slachtoffer/bp 1] als [slachtoffer/bp 2]
worden direct beschoten en er blijkt nergens dat het raken van [slachtoffer/bp 2] niet gewild was.
Sterker nog, juist als [medeverdachte 2] [medeverdachte 1] op de hoogte brengt van zijn
berichtverkeer met [slachtoffer/bp 1] , geeft [medeverdachte 1] aan dat [slachtoffer/bp 2] dan ook
mee zal komen naar de confrontatie, waarop hij aangeeft dan hij dan mee zal gaan met
[medeverdachte 2] en een vuurwapen zal meenemen.

Voor wat betreft [verdachte] blijkt er volgens de rechtbank onvoldoende wetenschap van de
voorbedachten rade en zal hij daarvan worden vrijgesproken. Voor [verdachte] staat immers
alleen vast dat hij wist dat zijn broer een wapen bij zich had en dat zij naar een treffen op de
parkeerplaats gingen. Hoewel van hem niet gezegd kan worden dat hij op de hoogte was (of moet
zijn geweest) van de intentie tot moord van zijn broers, heeft hij naar het oordeel van de
rechtbank wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat er bij de geplande vechtpartij geschoten zou
worden. Verder heeft hij zelf een kapmes ter hand genomen, daarmee gedreigd en op deze wijze
voorkomen dat [slachtoffer/bp 1] [slachtoffer/bp 2] kon gaan helpen omdat hij op zijn beurt nog
nadat hij beschoten was door [medeverdachte 1] met een ploertendoder geslagen werd door
[medeverdachte 2] . Daarmee acht de rechtbank ten aanzien van hem het medeplegen van de
poging doodslag op beide aangevers bewezen.

Poging moord / poging doodslag op [slachtoffer/bp 3] ?

Anders is dit ten aanzien van de tenlastegelegde poging moord dan wel poging doodslag op
[slachtoffer/bp 3] . Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat daartoe het wettig
bewijs ontbreekt. De rechtbank zal [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [verdachte] dan
ook voor dit gedeelte van het tenlastegelegde feit 2 vrijspreken.

Medeplegen voorhanden hebben wapen en munitie van categorie II van de Wet wapens en
munitie

De rechtbank stelt vast dat het vuurwapen dat [medeverdachte 1] , [verdachte] en
[medeverdachte 2] bij medeverdachte [medeverdachte 3] hebben opgehaald hetzelfde wapen
betreft waar tijdens het schietincident te Kitskensdal mee is geschoten. Dit leidt de rechtbank af
uit de verklaring van [medeverdachte 3] ten overstaan van de politie waarin hij aangeeft dat het
vuurwapen een kleiner kaliber vuurwapen betreft dan een 9mm, uit het feit dat het schietincident
kort nadat de broers het wapen bij [medeverdachte 3] hadden opgehaald heeft plaatsgevonden
en uit het feit dat geenszins is gebleken dan wel naar voren gebracht dat er nog sprake zou zijn
van een ander vuurwapen.

Uit de voornoemde bewijsmiddelen volgt dan ook dat [medeverdachte 1] , [medeverdachte 2] en
[verdachte] , een vuurwapen van het kaliber 7.65mm Browning, merk Walther of Manurhin hebben
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opgehaald bij [medeverdachte 3] en dat [medeverdachte 1] dit vuurwapen vervolgens tijdens het
schietincident heeft gebruikt. Niet is vast komen te staan dat [medeverdachte 3] behalve het
vuurwapen ook de bijbehorende munitie in bewaring heeft gehad voor [medeverdachte 1] ,
[medeverdachte 2] en [verdachte] . Nu het vuurwapen in combinatie met de bijbehorende munitie
tijdens het schietincident is gebruikt, doet het naar het oordeel van de rechtbank voor de
bewezenverklaring van het voorhanden hebben van het vuurwapen en de munitie niet terzake of
verdachten de munitie reeds voorhanden hadden toen ze het vuurwapen ophaalden bij
[medeverdachte 3] , dan wel of zij deze munitie al op een eerder of een later moment voorhanden
hadden. Immers, ten tijde van het schietincident hadden zij het vuurwapen en de munitie
voorhanden.

Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook wettig en overtuigend bewezen dat [verdachte] ,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] een vuurwapen met
bijbehorende munitie ondergebracht in categorie II van de Wet, wapens en munitie voorhanden
heeft gehad.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte

1.

op 29 april 2018 in de gemeente Roermond tezamen en in vereniging met anderen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer/bp 1] opzettelijk van
het leven te beroven, genoemde [slachtoffer/bp 1] met een pistool, een kogel in de buik, in elk
geval in het lichaam heeft geschoten en/of een of meer kogels in de richting van die [slachtoffer/bp
1] heeft geschoten terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

op 29 april 2018 in de gemeente Roermond tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering
van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer/bp 2] opzettelijk van het leven te
beroven, genoemde [slachtoffer/bp 2] met een pistool, kogels in de buik, in elk geval in het lichaam
heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3.

in of omstreeks de periode van 26 april 2018 tot en met 29 april 2018 in de gemeente Roermond,
tezamen en in vereniging met anderen een vuurwapen van categorie II en munitie van categorie II
voorhanden heeft gehad;

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte zal
daarvan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

T.a.v. feit 1:

medeplegen van poging tot doodslag

4 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde
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T.a.v. feit 2:

medeplegen van poging tot doodslag

T.a.v. feit 3:

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,

meermalen gepleegd

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten
uitsluiten.

De verdachte is strafbaar, omdat geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn
strafbaarheid uitsluiten.

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan de
verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar, met aftrek van het
voorarrest.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt de rechtbank bij de oplegging van een straf rekening te houden met de
leeftijd van [verdachte] , met zijn rol tijdens het incident en met het feit dat hij een vrijwel blanco
strafblad heeft.

Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is
verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon
van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Uit het dossier komt naar voren dat [verdachte] als chauffeur en hulp optreedt voor zijn broer
[medeverdachte 2] . [medeverdachte 2] verklaart namelijk dat hij [verdachte] bij nacht en ontij kan
vragen om hem te rijden, zoals ook in deze strafzaak is gebeurd. Daarnaast blijkt uit de verklaring
van [medeverdachte 3] dat het [verdachte] is die hem belt om te regelen dat hij klaarstaat als de
broers het wapen willen komen ophalen.

De rechtbank rekent het [verdachte] aan dat hij zijn broers [medeverdachte 2] en [medeverdachte
1] vergezeld heeft naar een confrontatie met [slachtoffer/bp 1] en [slachtoffer/bp 2] terwijl hij wist
dat [medeverdachte 1] over een wapen beschikte. Hoewel de rechtbank niet bewezen vindt dat
[verdachte] van het voornemen van zijn broers op de hoogte was om [slachtoffer/bp 1] en
[slachtoffer/bp 2] om het leven te brengen, blijkt op geen enkel moment tijdens en na de
beschieting dat [verdachte] zich daarvan distantieert. Tijdens de beschieting hanteert hij een mes
om [slachtoffer/bp 1] op afstand te houden. Erna zorgt hij ervoor dat zijn broers weg kunnen
komen. Pas dagen later, na overleg met familie, kiest hij ervoor om zich bij de politie te melden. Het

5 De strafbaarheid van de verdachte

6 De straf
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enige dat hij bij de politie doet, is vervolgens zijn eigen aandeel minimaliseren. Uit zijn gedrag
blijkt geen enkele spijt of geschoktheid over waarbij hij zo nauw betrokken was en waarvan de
gevolgen zo ernstig zijn. Gelet op de letselbeschrijvingen en de radiologische analyse van de
verwondingen van de twee slachtoffers, is het meer geluk dan wijsheid dat zij nog in leven zijn.

Levensdelicten zijn de ernstigste delicten die er zijn en dienen zwaar bestraft te worden. De
omstandigheden waaronder de broers [medeverdachte 2] deze delicten hebben gepleegd,
worden aan verdachte zwaar toegerekend. Op klaarlichte dag, op de parkeerplaats van een
begraafplaats waar mensen in alle rust en kalmte ongestoord hun overleden naasten willen
bezoeken. En bovendien te midden in een woonwijk waardoor vele omwonenden het geweld
hebben meegekregen, de schoten hebben gehoord en met de gewonden zijn geconfronteerd.

[verdachte] heeft een vrijwel blanco strafblad. Hij is jong: ten tijde van het plegen van de feiten
was hij net 19 jaar oud. In juridische zin betekent dit dat hij ten tijde van het plegen van de feiten
volwassen was, echter de rechtbank kan in dergelijke gevallen alsnog het adolescentenstrafrecht
toepassen. De rechtbank zal niet tot toepassing van het adolescentenstrafrecht overgaan. De
persoonlijkheid van verdachte en de omstandigheden waaronder hij samen met zijn broers de
strafbare feiten gepleegd heeft, geven daar geen aanleiding toe.

De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 8 jaar geëist. Omdat de rechtbank anders
dan de officier van justitie, niet bewezen acht dat [verdachte] ten aanzien van [slachtoffer/bp 1]
met voorbedachte raad heeft gehandeld, zal de rechtbank een lagere straf opleggen dan is
gevorderd. De rechtbank acht een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaar passend en geboden.
Deze straf zal de rechtbank dan ook aan [verdachte] opleggen.

De vordering van de benadeelde partij

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 2]

Materiële schade

Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 24.115,81
Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 1.765,10
Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 5.828,76
Ambulancevervoer, (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 910,37
Helikopter, (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 1.626,00
Opvragen medisch dossier (nota bijgevoegd) € 8,15
Daggeldvergoeding 19 dagen ad € 30,00 € 570,00
Kleding (geschat) € 300,00
Verplaatste kosten (vergoeding verzorging door ouders) € 2.128,00

Immateriële schade

Smartengeld € 17.000,00
Shockschade € 10.000,00

Deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de maatregel van
schadevergoeding. De schadevergoeding dient hoofdelijk aan [verdachte] en zijn medeverdachten
te worden opgelegd.

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 1]

Materiële schade

Opvragen medisch dossier (nota bijgevoegd) € 8,15

7 De benadeelde partij en de schadevergoedingsmaatregel
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Daggeldvergoeding 9 dagen ad € 30,00 € 270,00
Verplaatste kosten (vergoeding verzorging door ouders) € 2.128,00
Kleding (geschat) € 300,00

Immateriële schade

Smartengeld € 17.000,00
Shockschade € 10.000,00

Deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de maatregel van
schadevergoeding. De schadevergoeding dient hoofdelijk aan [verdachte] en zijn medeverdachten
te worden opgelegd.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier is van oordeel dat de shockschade niet toewijsbaar is en dat de daggeldvergoeding
voor een iets lager bedrag van € 534,00 toewijsbaar is. Voor het overige is de officier van oordeel
dat alle bedragen dienen te worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente en met
oplegging van de maatregel van schadevergoeding. De schadevergoeding dient hoofdelijk aan
[medeverdachte 2] en zijn medeverdachten te worden opgelegd.

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 1]

De officier is van oordeel dat de shockschade niet toewijsbaar is en dat de daggeldvergoeding
voor een iets lager bedrag van € 552,00 toewijsbaar is. Voor het overige is de officier van oordeel
dat alle bedragen dienen te worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente en met
oplegging van de maatregel van schadevergoeding. De schadevergoeding dient hoofdelijk aan
[medeverdachte 2] en zijn medeverdachten te worden opgelegd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich primair op het standpunt dat de beoordeling van de vorderingen van de
benadeelde partijen door de strafrechter een onevenredige belasting van het strafproces zou
opleveren. Dit, met name gelet op het feit dat de vorderingen dermate kort op de inhoudelijke
behandeling van de strafzaak zijn ingediend, dat de verdediging niet meer in de gelegenheid is
geweest deze met verdachte te bespreken. De vorderingen dienen daarom niet-ontvankelijk te
worden verklaard.

Subsidiair stelt de verdediging zich op het standpunt dat de verzochte shockschade niet voor
toewijzing in aanmerking komt: niet gesteld of gebleken is of en in welke mate [slachtoffer/bp 1]
en/of [slachtoffer/bp 2] daadwerkelijk psychische schade hebben geleden in de zin van een
trauma door hetgeen zij tijdens en na het voorval hebben gezien en ervaren.

Ten aanzien van de verzorgingskosten stelt de verdediging zich op het standpunt dat
onvoldoende duidelijk is waar de verzorging uit bestond en waarom deze voor de duur van 4
weken fulltime, gedurende 8 uren per dag, is geclaimd.

Met betrekking tot de vordering van [slachtoffer/bp 2] geldt ten aanzien van de kostenpost
‘ziekenhuiskosten’ dat men verplicht is over een ziektekostenverzekering te beschikken. Het komt
onevenredig voor dat indien niet aan deze verplichting wordt voldaan dit voor rekening van
[verdachte] zou komen.

De verzochte immateriële schadevergoeding dient in de optiek van de verdediging in behoorlijke
mate te worden gematigd, gelet op de eigen schuld en betrokkenheid van [slachtoffer/bp 1] en
[slachtoffer/bp 2] bij het incident.
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7.4 Het oordeel van de rechtbank

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 2]

Materiële schade

Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 24.115,81

Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 1.765,10

Ziekenhuiskosten (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 5.828,76

Ambulancevervoer, (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 910,37

Helikopter, (nota bijgevoegd), niet verzekerd € 1.626,00

Opvragen medisch dossier (nota bijgevoegd) € 8,15

Kleding (geschat) € 300,00

Verplaatste kosten (vergoeding verzorging door ouders) € 2.128,00

De rechtbank zal deze kostenposten / dit gedeelte van de vordering volledig toewijzen, nu deze
kosten voor vergoeding in aanmerking komen, de kosten voldoende zijn onderbouwd en het
geschatte bedrag de rechtbank redelijk voorkomt.

Gelet op de betalingsherinnering van AmbulanceZorg, ten aanzien van het ambulancevervoer van
[slachtoffer/bp 2] naar het ziekenhuis, acht de rechtbank voldoende onderbouwd dat
[slachtoffer/bp 2] inderdaad niet beschikt over een ziektekostenverzekering. Immers, zou hij
hierover wèl beschikken, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de verzekeringsmaatschappij
deze nota reeds zou hebben voldaan en het niet zover zou komen dat er een betalingsherinnering
zou zijn uitgegaan.

Ten aanzien van de verplaatste kosten is door de benadeelde partij naar voren gebracht dat
familieleden hem gedurende een lange periode thuis hebben verzorgd en dat deze zorg
gedurende ongeveer vier weken vrijwel fulltime (8 uur per dag) was. Daarna nam het aantal uren
zorg per dag af. De benadeelde partij brengt daarom een periode van vier weken in rekening,
ondanks dat de zorg meer dan 28 dagen ad 8 uren heeft behelst. De rechtbank acht de vordering
op dit punt redelijk en zal het gevorderde bedrag dan ook toewijzen.

Met betrekking tot de stelling van de verdediging dat het slachtoffer verplicht was te beschikken
over een ziektekostenverzekering merkt de rechtbank het volgende op. De achterliggende
gedachte van materiële schadevergoeding is dat een slachtoffer schadeloos gesteld moet worden,
uiteraard indien hij of zij het verzoek om schadevergoeding deugdelijk heeft onderbouwd, er een
causaal verband is tussen het incident en de kostenposten en het gevorderde bedrag redelijk is.
Dat het slachtoffer niet beschikt over een ziektekostenverzekering doet in die zin dan ook niet ter
zake. De kosten zijn immers gemaakt, ze zijn goed onderbouwd, het causale verband is evident
en de gevorderde bedragen zijn in dit geval gebaseerd op de desbetreffende richtlijnen en
facturen. Voor het slachtoffer geldt dan dat deze kosten vergoed dienen te worden, ongeacht of
dit door de dader of de verzekering gebeurt. Nu de kosten niet door een verzekering worden
vergoed, dienen de kosten dan ook door de dader(s) te worden vergoed.

De daggeldvergoeding stelt de rechtbank vast op € 28,00. Nu [slachtoffer/bp 2] 19 dagen in het
ziekenhuis heeft verbleven, heeft hij recht op een totale daggeldvergoeding van € 534,00. De
rechtbank zal dit deel van de vordering dan ook toewijzen, nu deze post voor vergoeding in
aanmerking komt en de post voldoende is onderbouwd.

De rechtbank zal dan ook een totaalbedrag ad € 37.216,19 aan materiële schadevergoeding
toewijzen.
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Immateriële schade

De rechtbank zal, nu zij dit bedrag redelijk en passend acht, een bedrag ter hoogte van

€ 12.000,00 aan immateriële schadevergoeding toewijzen en de vordering voor het overige niet-
ontvankelijk verklaren. Deze niet-ontvankelijk ziet niet enkel op het gedeelte van de post
‘smartengeld’ dat niet door de rechtbank wordt toegewezen, maar ook op de post ‘shockschade’,
nu niet gebleken is van psychiatrische schade bij [slachtoffer/bp 2] , zijnde een van de
voorwaarden om voor vergoeding van shockschade in aanmerking te komen.

Deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 29 april 2018 en met
oplegging van de maatregel van schadevergoeding. [verdachte] en zijn medeverdachten
[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van de
schade aan [slachtoffer/bp 2] .

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 1]

Materiële schade

Opvragen medisch dossier (nota bijgevoegd) € 8,15

Verplaatste kosten (vergoeding verzorging door ouders) € 2.128,00

Kleding (geschat) € 300,00

De rechtbank zal deze kostenposten / dit gedeelte van de vordering volledig toewijzen, nu deze
kosten voor vergoeding in aanmerking komen, de kosten voldoende zijn onderbouwd en het
geschatte bedrag de rechtbank redelijk voorkomt.

Ten aanzien van de verplaatste kosten is door de benadeelde partij naar voren gebracht dat
familieleden hem gedurende een lange periode thuis hebben verzorgd en dat deze zorg
gedurende ongeveer vier weken vrijwel fulltime (8 uur per dag) was. Daarna nam het aantal uren
zorg per dag af. De benadeelde partij brengt daarom een periode van vier weken in rekening,
ondanks dat de zorg meer dan 28 dagen ad 8 uren heeft behelst. De rechtbank acht de vordering
op dit punt redelijk en zal het gevorderde bedrag dan ook toewijzen.

De daggeldvergoeding stelt de rechtbank vast op € 28,00. Nu [slachtoffer/bp 1] 9 dagen in het
ziekenhuis heeft verbleven, heeft hij recht op een totale daggeldvergoeding van € 252,00. De
rechtbank zal dit deel van de vordering dan ook toewijzen, nu deze post voor vergoeding in
aanmerking komt en de post voldoende is onderbouwd.

De rechtbank zal dan ook een totaalbedrag ad € 2.688,15 aan materiële schadevergoeding
toewijzen.

Immateriële schade

De rechtbank zal een bedrag ter hoogte van € 8.000,00 aan immateriële schadevergoeding
toewijzen en de vordering voor het overige niet-ontvankelijk verklaren. Deze niet-ontvankelijk ziet
niet enkel op het gedeelte van de post ‘smartengeld’ dat niet door de rechtbank wordt
toegewezen, maar ook op de post ‘shockschade’, nu niet gebleken is van psychiatrische schade bij
[slachtoffer/bp 1] , zijnde een van de voorwaarden om voor vergoeding van shockschade in
aanmerking te komen.

Deze bedragen te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 29 april 2018 en met
oplegging van de maatregel van schadevergoeding. [verdachte] en zijn medeverdachten
[medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van de
schade aan [slachtoffer/bp 1] .
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De beslissing berust op de artikelen 36f, 45, 47, 57, 60a, 287 van het Wetboek van Strafrecht en de
artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het
bewezenverklaarde.

De rechtbank:

Bewezenverklaring

verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hierboven onder 3.4 is omschreven;
spreekt de verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

verklaart dat het bewezenverklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is
omschreven;
verklaart de verdachte strafbaar;

Straf

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 6 jaren, met aftrek van het voorarrest;

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 2] en schadevergoedingsmaatregel

- wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer/bp 2] , gedeeltelijk toe en veroordeelt de
verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij te betalen

€ 37.216,19 aan materiële schade en een bedrag van € 12.000,00 aan immateriële schade, te
vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van

29 april 2018 tot aan de dag van de volledige voldoening;

verklaart de vordering van de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk;
veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op nihil;
legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer,
[slachtoffer/bp 2] , van € 49.216,19, bij niet betaling en verhaal te vervangen door

281 dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet
opheft, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 29 april 2018 tot
aan de dag van de volledige voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat
daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en
andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de
benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;
verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door [medeverdachte 2] en/of

8 De wettelijke voorschriften

9 De beslissing
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[medeverdachte 1] is betaald;
verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voorzover hij of
[medeverdachte 2] dan wel [medeverdachte 1] heeft voldaan aan de opgelegde verplichtingen tot
vergoeding van deze schade;

Benadeelde partij [slachtoffer/bp 1] en schadevergoedingsmaatregel

- wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer/bp 1] , gedeeltelijk toe en veroordeelt de
verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij te betalen

€ 2.688,15 aan materiële schade en een bedrag van € 8.000,00 aan immateriële schade,-, te
vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van

29 april 2018 tot aan de dag van de volledige voldoening;

verklaart de vordering van de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk;
veroordeelt de verdachte in de kosten door de benadeelde partij in het kader van deze procedure
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, begroot tot heden op nihil;
legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer,
[slachtoffer/bp 1] , van € 10.688,15, bij niet betaling en verhaal te vervangen door

88 dagen hechtenis, met dien verstande dat de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet
opheft, te vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode vanaf 29 april 2018 tot
aan de dag van de volledige voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat
daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en
andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de
benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;
verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door [medeverdachte 2] en/of
[medeverdachte 1] is betaald;
verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voorzover hij of
[medeverdachte 2] dan wel [medeverdachte 1] heeft voldaan aan de opgelegde verplichtingen tot
vergoeding van deze schade;

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H. Dethmers, voorzitter, mr. A.M. Koster-Van der Linden en mr.
G.L.A.M. van Doveren, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Y.L.J. Damoiseaux, griffier, en
uitgesproken ter openbare zitting van 19 juni 2019.

Buiten staat

Mr. G.L.A.M. van Doveren is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat

1.
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hij op of omstreeks 29 april 2018 in de gemeente Roermond

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer/bp 1]

opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven te beroven,

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, genoemde [slachtoffer/bp 1] met een

pistool, in elk geval met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, een of meer

kogel(s) in de buik, in elk geval in het lichaam heeft geschoten en/of een of

meer kogel(s) in de richting van die [slachtoffer/bp 1] heeft geschoten

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op of omstreeks 29 april 2018 in de gemeente Roermond

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer/bp 3] en/of

[slachtoffer/bp 2] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven te beroven,

met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, genoemde [slachtoffer/bp 3] en/of [slachtoffer/bp
2]

met een pistool, in elk geval met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp,

- een of meer kogel(s) in de buik, in elk geval in het lichaam heeft geschoten

en/of

- een of meer kogel(s) in de richting van die [slachtoffer/bp 3] en/of [slachtoffer/bp 2] heeft geschoten

en/of

- een of meer kogel(s) op/in de auto waarin die [slachtoffer/bp 3] en/of [slachtoffer/bp 2] zich
bevonden

heeft geschoten,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

en/of

hij op of omstreeks 29 april 2018 in de gemeente Roermond

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

[slachtoffer/bp 3] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met

zware mishandeling,

immers heeft verdachte een pistool, in elk geval een op een vuurwapen

gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer/bp 3] gericht en/of op/in de auto gericht waarin die

[slachtoffer/bp 3] zich bevond en/of de trekker overgehaald;
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art 285 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 26 april 2018 tot en met 29 april 2018

in de gemeente Roermond, tezamen en in vereniging met een of meer anderen

een vuurwapen van categorie II en/of categorie III en/of munitie van categorie

II en/of categorie III voorhanden heeft gehad;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

Waar hierna wordt verwezen naar paginanummers, wordt - tenzij anders vermeld - gedoeld op
paginanummers uit het proces-verbaal van politie-eenheid Limburg, Districtsrecherche Noord- en
Midden-Limburg, proces-verbaalnummer PL2300-2018062940, gesloten d.d. 27 juli 2018,
doorgenummerd van pagina 1 tot en met pagina 910 en opgevolgd door de aanvulling op het
einddossier (pagina 911 tot en met pagina 1028).

Proces-verbaal van bevindingen, pv-nr. 113, p. 513-533.

Proces-verbaal van verhoor van getuige [medeverdachte 2] bij de rechter-commissaris, 14-3-2019.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [medeverdachte 3] , 2-5-2018, p. 136-139.

Proces-verbaal verhoor getuige [medeverdachte 2] bij rechter-commissaris, 14-3-2019.

Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer/bp 1] , 1-5-2018, p.216-225.

Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer/bp 2] bij rechter-commissaris, 12-3-2019.

Proces-verbaal verhoor getuige [slachtoffer/bp 1] bij rechter-commissaris.

Proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] , 14-5-2018, p.353-354.

Proces-verbaal verhoor getuige [verdachte] bij rechter-commissaris, 14-3-2019.

Forensisch radiologisch onderzoek, rapportnr 51/2018, p.868-879.

Forensisch radiologisch onderzoek, rapportnr 52/2018, p.880-889.

Aanvraag extern forensisch onderzoek, 9-5-2018, p.851

Munitieonderzoek, rapport, 21-6-2018, p.890-897.
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 23-05-2019

Datum publicatie 23-05-2019

Zaaknummer 18/750022-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
De rechtbank komt vanwege de ernst van het gepleegde feit tot oplegging van een
gevangenisstraf. Vanwege de jeugdige leeftijd van verdachte (die ten tijde van het
plegen van de feiten 18 jaar oud was) acht de rechtbank het van belang dat
verdachte naast straf, hulp en begeleiding krijgt om zijn leven na detentie een
positieve wending te geven. De rechtbank legt een gevangenisstraf op voor de duur
van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie
jaren, met daaraan verbonden als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de
reclassering, het verplicht begeleid wonen buiten de provincie Friesland, het volgen
van een ambulante behandeling en een locatieverbod voor de supermarkt die
verdachte heeft overvallen.

Verdachte wordt tevens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van
€ 12.738,52 aan de supermarkt.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 282
Wetboek van Strafrecht 317

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Locatie Leeuwarden

parketnummer 18/750022-18

ter terechtzitting gevoegd parketnummer 18/730247-18

vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 23 mei 2019 in de
zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte

ECLI:NL:RBNNE:2019:2284

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
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[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] , [straatnaam] ,

thans gedetineerd in Juvaid, locatie Veenhuizen te Veenhuizen, Oude Asserstraat 20.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 9 mei 2019.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. T.W. Delhaye, advocaat te Burgum.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. P.M. van der Spek.

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd,

in de zaak met parketnummer 18/750022-18 dat:

1.

hij op of omstreeks 12 januari 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in/uit een winkel, (te weten: een supermarkt),
gelegen aan of bij de Wilgenstraat, aldaar

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of
bedreiging met geweld [slachtoffer 1] (als zijnde bedrijfsleider van [benadeelde partij] ) en/of
[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (als zijnde medewerkster(s) van [benadeelde partij] ) heeft
gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander
of anderen toebehoorde dan aan verdachte en/of zijn mededader, te weten aan het bedrijf
[benadeelde partij] ,

welk geweld en/of welke bedreiging hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader

- zich met (een) bivakmuts(en) en met een (vuur)wapen, althans met een op een (vuur)wapen
gelijkend voorwerp en/of met een groot (keuken)mes, althans met een groot scherp en/of puntig
voorwerp, naar de winkel van [benadeelde partij] , gelegen aan of bij de Wilgenstraat, aldaar,
heeft/hebben begeven en/of (vervolgens) die winkel, via de hoofdingang, is/zijn binnengegaan en/of
(vervolgens)

verdachte en/of verdachtes mededader, welke in het bezit was van een (vuur)wapen, althans van een
op een (vuurwapen) gelijkend voorwerp,

- een klant, te weten: [slachtoffer 4] , die van plan was die winkel te verlaten, onder bedreiging van
dat (vuur)wapen, althans onder bedreiging van dat op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp heeft
gedwongen de winkel (weer) in te lopen en/of (vervolgens) die klant voornoemd (vuur)wapen, althans
dat op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp, op/tegen de nek heeft geduwd/gehouden en/of die klant
(vervolgens) heeft meegenomen/meegevoerd naar het magazijn in die winkel en/of (vervolgens) die
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klant (met kracht) (dreigend) de woorden heeft toegevoegd -zakelijk weergegeven- dat hij op zijn
buik moest gaan en/of blijven liggen en/of zijn hoofd naar beneden moest doen/houden, althans
woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (vervolgens)

- een medewerkster, te weten [slachtoffer 5] , welke zich in het magazijn van voornoemde winkel
bevond, (met kracht) (dreigend) de woorden heeft toegevoegd: "ga liggen", althans woorden van
gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (daarbij) voornoemd (vuur)wapen, althans dat op een
(vuur)wapen gelijkend voorwerp, in de richting van het hoofd, althans het lichaam, van die
medewerkster heeft gehouden en/of (vervolgens)

- een klant, te weten: [slachtoffer 6] , welke zich in voornoemde winkel bevond, heeft aangeroepen en
(daarbij) voornoemd (vuur)wapen, althans dat op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp, op die klant
heeft gericht, althans in de richting van het lichaam, van die klant heeft gehouden en/of die klant
(vervolgens) (met kracht) dreigend de woorden heeft toegevoegd: "ga naar het magazijn, ga naar het
magazijn" en/of (vervolgens) die klant, meermalen, tegen het lichaam heeft geduwd en/of
(vervolgens) die klant in het magazijn (met kracht) (dreigend) de woorden heeft toegevoegd -zakelijk
weergegeven- dat zij (op haar buik) moest gaan en/of blijven liggen en/of haar hoofd naar beneden
moest doen/houden, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (vervolgens)

- op die klant(en), te weten: [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] en/of de medewerkster, te weten:
[slachtoffer 5] , in het magazijn van voornoemde winkel, gedurende enige tijd, een (vuur)wapen,
althans een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp, heeft gericht en/of gericht heeft gehouden en/of

verdachte en/of verdachtes mededader, welke in het bezit was van een groot (keuken)mes, althans
van een groot scherp en/of puntig voorwerp,

- een medewerkster, te weten [slachtoffer 2] , onder bedreiging van dat grote (keuken)mes, althans
onder bedreiging van dat grote scherpe en/of puntige voorwerp, heeft gedwongen de servicebalie in
die winkel te verlaten, althans die medewerkster (met kracht) (dreigend) de woorden heeft
toegevoegd: "je moet nu mee komen, waar is de rest" en/of "breng mij naar het kantoortje", althans
woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of (vervolgens) die medewerkster om de nek,
althans het lichaam, in een zogenoemde wurg/houdgreep, heeft vastgepakt en/of (vervolgens) dat
grote (keuken)mes, althans dat grote scherpe en/of puntige voorwerp, in de richting van het gezicht,
althans het lichaam, van die medewerkster heeft gehouden en/of haar heeft
meegenomen/meegevoerd naar het kantoor in die winkel en/of (vervolgens)

- de medewerkster(s), te weten: [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2] en bedrijfsleider, te weten:
[slachtoffer 1] (in het kantoor van genoemde winkel) (met kracht) (dreigend) de woorden heeft
toegevoegd: "dit is een overval, geef geld, geef geld, snel" en/of meermalen, de bedrijfsleider (met
kracht) dreigend de woorden heeft toegevoegd - zakelijk weergegeven- dat hij de kluis moest openen
en/of "geld, geld, papiergeld of ik steek" en/of "ik wil briefjes anders maak ik iemand dood" en/of
"nee, er is meer papiergeld", althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking
en/of (daarbij) (telkens) dat grote (keuken)mes, althans dat grote scherpe en/of puntige voorwerp in
de richting van die medewerkster(s) en/of bedrijfsleider heeft gehouden, althans dat grote
(keuken)mes of dat grote scherpe en/of puntige voorwerp (telkens) aan die medewerkster(s) en/of
bedrijfsleider heeft getoond;

2.

hij op of omstreeks 12 januari 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, in een winkel van
[benadeelde partij], gelegen aan of bij de Wilgenstraat, aldaar, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6]
en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 1] , wederrechtelijk van de vrijheid heeft
/hebben beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte en/of verdachtes mededader
met dat opzet,

- die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] (welke als klant in voornoemde winkel aanwezig waren)
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gedwongen om mee te lopen naar het magazijn in die winkel en/of (daarbij) een (vuur)wapen, althans
een op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] gericht en/of
(vervolgens) in het magazijn die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 5] (welke zich in
het magazijn bevond) heeft gedwongen om op de grond te gaan liggen en/of (daarbij) gedurende
enige tijd een/dat (vuur)wapen, althans een/dat op een (vuur)wapen gelijkend voorwerp op die
[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 5] heeft gericht en/of gericht heeft gehouden
en/of

- die [slachtoffer 2] in een soort wurg/houdgreep heeft meegenomen/meegevoerd naar het kantoor in
dit winkel en (daarbij) een groot (keuken)mes in de richting van het gezicht, althans het lichaam, van
die [slachtoffer 2] gehouden en/of (vervolgens) in het kantoor van die winkel, gedurende enige tijd,
dat grote (keuken)mes, althans dat grote scherpe en/of puntige voorwerp, in de richting van die
[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] heeft gehouden,

en/of aldus verhinderd dat die [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 5] en/of
[slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 1] zich vrij konden bewegen in die winkel en/of
die winkel vrijwillig kon/konden verlaten;

en in de zaak met parketnummer 18/730247-18 dat:

1.

hij op of omstreeks 4 april 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, een wapen van
categorie II, onder 6 van de Wet wapens en munitie, te weten een CS-gasbusje (met opschrift
"american style nato super-paralisant" en "CS-Gas Silliarde", zijnde een voorwerp bestemd voor het
treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke
stoffen voorhanden heeft gehad.

2.

hij in of omstreeks de periode van 4 april 2018 tot en met 7 april 2018, te Leeuwarden, in de
gemeente Leeuwarden, een wapen van categorie I, onder 7° van de Wet wapens en munitie, te
weten een lucht c.q. veerdrukpistool, zijnde een door de Minister van Justitie en Veiligheid
aangewezen voorwerp dat een ernstige bedreiging van personen kon vormen en/of dat zodanig op
een wapen geleek dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk een pistool (merk
Colt, type combat Commander, kaliber 9x19mm), voorhanden heeft gehad.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor het in de zaak met parketnummer
18/750022-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde en het in de zaak met parketnummer 18/730247-18
onder 1. en 2. ten laste gelegde.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich ten aanzien van de bewezenverklaring van het ten laste gelegde gerefereerd
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aan het oordeel van de rechtbank.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde
en het in de zaak met parketnummer 18/730247-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde wettig en
overtuigend bewezen, zoals hierna opgenomen in de bewezenverklaring. Omdat verdachte deze
feiten duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend, volstaat de rechtbank, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering, met een opsomming van
de bewijsmiddelen.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde

Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud
betrekking heeft.

Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 9 mei 2019;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 29 januari 2018,
opgenomen op pagina 46 van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2018011275 van
23 juli 2018, inhoudend de verklaring van [medewerker] namens [benadeelde partij] ;

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 13 januari 2018,
opgenomen op pagina 51 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 1] ;

4. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 13 januari 2018,
opgenomen op pagina 54 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 6] ;

5. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 12 januari 2018,
opgenomen op pagina 60 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 2] ;

6. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 12 januari 2018,
opgenomen op pagina 63 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 5] ;

7. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 12 januari 2018,
opgenomen op pagina 72 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 3] ;

8. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 12 januari 2018,
opgenomen op pagina 74 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van [slachtoffer 4] ;

9. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 januari 2018,
opgenomen op pagina 113 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van verbalisant.

Overweging rechtbank

Eendaadse samenloop

De rechtbank is van oordeel dat de in de zaak met parketnummer 18/750022-18 onder 1. ten laste
gelegde afpersing zo sterk met de onder 2. ten laste gelegde vrijheidsberoving verweven is dat er
sprake is van eendaadse samenloop.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/730247-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde

Ieder bewijsmiddel is -ook in onderdelen- slechts gebruikt voor het feit waarop het blijkens zijn inhoud
betrekking heeft.
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Deze opgave luidt als volgt:

1. de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 9 mei 2019;

2. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 april 2018,
opgenomen op pagina 311 van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2018011275 van
23 juli 2018, inhoudend de verklaring van verbalisant;

3. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal d.d. 8 april 2018, opgenomen op pagina
285 van voornoemd dossier, inhoudend de verklaring van verbalisant;

4. een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal d.d. 30 april 2018, opgenomen op pagina
333 van voornoemd dossier, inhoudende de verklaring van verbalisant.

De rechtbank acht het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde
en het in de zaak met parketnummer 18/730247-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde wettig en
overtuigend bewezen, met dien verstande dat:

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 ten laste gelegde

1.

hij op 12 januari 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, tezamen en in vereniging met
een ander, in een winkel, te weten: een supermarkt, gelegen aan de Wilgenstraat, aldaar met het
oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld
[slachtoffer 1] , als zijnde bedrijfsleider van [benadeelde partij] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] ,
als zijnde medewerksters van [benadeelde partij] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, dat
geheel toebehoorde aan het bedrijf [benadeelde partij] , welke bedreiging hierin bestond dat
verdachte en zijn mededader zich met bivakmutsen en een wapen en met een groot keukenmes, naar
de winkel van [benadeelde partij] , gelegen aan de Wilgenstraat, aldaar, hebben begeven en
vervolgens die winkel, via de hoofdingang, zijn binnengegaan en vervolgens

verdachte, welke in het bezit was van een wapen,

- een klant, [slachtoffer 4] , die van plan was die winkel te verlaten, onder bedreiging van dat wapen
heeft gedwongen de winkel weer in te lopen en vervolgens die klant voornoemd wapen tegen de nek
heeft geduwd en die klant heeft meegenomen naar het magazijn in die winkel en vervolgens die klant
dreigend de woorden heeft toegevoegd -zakelijk weergegeven- dat hij op zijn buik moest gaan en
blijven liggen, althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking, en

- een medewerkster, [slachtoffer 5] , welke zich in het magazijn van voornoemde winkel bevond,
dreigend de woorden heeft toegevoegd: "ga liggen", althans woorden van gelijke dreigende aard en
strekking en voornoemd wapen, in de richting van het hoofd van die medewerkster heeft gehouden
en

- een klant, [slachtoffer 6] , welke zich in voornoemde winkel bevond, heeft aangeroepen en daarbij
voornoemd wapen, op die klant heeft gericht en die klant vervolgens dreigend de woorden heeft
toegevoegd: "ga naar het magazijn, ga naar het magazijn" en vervolgens die klant, meermalen, tegen
het lichaam heeft geduwd en vervolgens die klant in het magazijn dreigend de woorden heeft
toegevoegd -zakelijk weergegeven- dat zij op haar buik moest gaan liggen en haar hoofd naar
beneden moest houden, althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking en

- vervolgens op die klanten, [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] en de medewerkster, [slachtoffer 5] , in
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het magazijn van voornoemde winkel, gedurende enige tijd, een wapen, heeft gericht en gericht heeft
gehouden en

verdachtes mededader, welke in het bezit was van een groot keukenmes,

- een medewerkster, te weten [slachtoffer 2] , onder bedreiging van dat grote keukenmes, heeft
gedwongen de servicebalie in die winkel te verlaten, althans die medewerkster dreigend de woorden
heeft toegevoegd: "je moet nu mee komen, waar is de rest" en "breng mij naar het kantoortje",
althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking en vervolgens die medewerkster om de nek,
in een zogenoemde houdgreep, heeft vastgepakt en dat grote keukenmes, in de richting van die
medewerkster heeft gehouden en haar heeft meegenomen naar het kantoor in die winkel en

- vervolgens de medewerksters, [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] en bedrijfsleider [slachtoffer 1] , in
het kantoor van genoemde winkel dreigend de woorden heeft toegevoegd: "dit is een overval, geef
geld, geef geld, snel" en meermalen, de bedrijfsleider dreigend de woorden heeft toegevoegd -
zakelijk weergegeven- dat hij de kluis moest openen en "geld, geld, papiergeld of ik steek" en "ik wil
briefjes anders maak ik iemand dood" en "nee, er is meer papiergeld", althans woorden van gelijke
dreigende aard en strekking en daarbij telkens dat grote keukenmes, in de richting van die
medewerksters en bedrijfsleider heeft gehouden.

2.

hij op 12 januari 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, in een winkel van [benadeelde
partij], gelegen aan de Wilgenstraat, aldaar, tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk
[slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] en [slachtoffer 6] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]
, wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers heeft hij, verdachte of verdachtes mededader
met dat opzet, die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] , welke als klant in voornoemde winkel aanwezig
waren, gedwongen om mee te lopen naar het magazijn in die winkel en daarbij een wapen op die
[slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] gericht en vervolgens in het magazijn die [slachtoffer 4] en
[slachtoffer 6] en [slachtoffer 5] , welke zich in het magazijn bevond, heeft gedwongen om op de
grond te gaan liggen en daarbij gedurende enige tijd dat wapen op die [slachtoffer 4] en [slachtoffer
6] en [slachtoffer 5] heeft gericht en gericht heeft gehouden en

die [slachtoffer 2] in een soort houdgreep heeft meegenomen naar het kantoor en daarbij een groot
keukenmes in de richting van die [slachtoffer 2] gehouden en vervolgens in het kantoor van die
winkel, gedurende enige tijd, dat grote keukenmes, in de richting van die [slachtoffer 2] en [slachtoffer
3] en [slachtoffer 1] heeft gehouden en aldus verhinderd dat die [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] en
[slachtoffer 5] en [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] zich vrij konden bewegen in die
winkel en die winkel vrijwillig konden verlaten.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/730247-18 ten laste gelegde

1.

hij op 4 april 2018 te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, een wapen van categorie II, onder 6
van de Wet wapens en munitie, te weten een CS-gasbusje, met opschrift "american style nato super-
paralisant" en "CS-Gas Silliarde", zijnde een voorwerp bestemd voor het treffen van personen met
giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen voorhanden heeft
gehad.

2.

hij op 4 april 2018, te Leeuwarden, in de gemeente Leeuwarden, een wapen van categorie I, onder 7°
van de Wet wapens en munitie, te weten een lucht c.q. veerdrukpistool, zijnde een door de Minister
van Justitie en Veiligheid aangewezen voorwerp dat een ernstige bedreiging van personen kon
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vormen en dat zodanig op een wapen geleek dat deze voor bedreiging of afdreiging geschikt was,
namelijk een pistool, merk Colt, type combat Commander, kaliber 9x19mm, voorhanden heeft gehad.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de
rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 ten laste gelegde

Het bewezen verklaarde levert op:

de eendaadse samenloop van

1. afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en

2. medeplegen van opzettelijk iemand van de vrijheid beroven, meermalen gepleegd.

Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 18/730247-18 ten laste gelegde

Het bewezen verklaarde levert op:

1. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

2. handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid
uitsluiten.

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van 42 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met
oplegging van de bijzondere voorwaarden: het volgen van een ambulante behandeling bij een
forensische instelling, het verblijven in een instelling voor beschermd c.q. begeleid wonen of
maatschappelijke opvang die niet in Leeuwarden mag zijn en waarbij verdachte zich dient te houden
aan de huisregels en het dagprogramma, alsmede een locatieverbod voor de gemeente Leeuwarden

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

548



gedurende het eerste jaar van de proeftijd en een toezicht door de reclassering van het Leger des
Heils voor de gehele proeftijd.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft gepleit voor toepassing van het adolescentenstrafrecht en voor oplegging van een
onvoorwaardelijke jeugddetentie gelijk aan de duur van het voorarrest, en een voorwaardelijke
jeugddetentie voor de duur van drie maanden met daaraan verbonden de bijzondere voorwaarden
zoals geadviseerd. De raadsman geeft in overweging daarbij de jeugdreclasseringsmaatregel toe te
passen en eventueel ITB Harde Kern op te leggen.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het
bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van
verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting, de rapporten van de
reclassering van het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering d.d. 5 juli 2018 en 11 april
2019, het advies van de Jeugdbescherming Gelderland d.d. 1 mei 2019, het deeladvies EC van
Reclassering Nederland d.d. 2 mei 2019 en de rapportages van de psycholoog d.d. 27 juni 2018 en 1
maart 2019, alsmede de brief van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid d.d. 8 mei 2019, het
uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het
pleidooi van de verdediging.

De rechtbank heeft in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een gewelddadige overval op een
supermarkt. Verdachte en zijn mededader zijn kort voor sluitingstijd van de supermarkt, beide met een
bivakmuts over het hoofd, via de hoofdingang de winkel in gegaan. Verdachte had hierbij een niet van
een echt vuurwapen te onderscheiden (nep)wapen in zijn hand en de mededader had een groot
keukenmes in zijn hand. Direct bij binnenkomst van de winkel heeft verdachte één van de klanten
onder schot genomen en door de winkel meegenomen naar het magazijn. Onderweg naar het
magazijn heeft verdachte een andere klant onder schot genomen en eveneens naar het magazijn
meegenomen. In het magazijn heeft verdachte deze twee klanten, tezamen met een in het magazijn
aanwezige medewerkster van de supermarkt, gedwongen op de grond te gaan liggen, terwijl hij hen
continu onder schot heeft gehouden. In de tussentijd heeft de mededader onder dreiging van het
keukenmes de overige personeelsleden naar het kantoor meegenomen, alwaar zij onder dreiging van
het keukenmes de inhoud van de kluis hebben afgestaan. Verdachte en zijn mededader zijn
vervolgens via de achterdeur in het magazijn naar buiten gevlucht.

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij de overval op de supermarkt een aantal dagen
voordat zij de overval hebben gepleegd tezamen met de medeverdachte heeft bedacht en dat zij de
overval hebben gepleegd, omdat hij snel geld wilde hebben. Hiermee is hij volledig voorbijgegaan aan
de ernstige gevolgen die een dergelijk gewelddadig delict voor de slachtoffers heeft. Het is algemeen
bekend dat dit soort gewelddadige feiten voor slachtoffers vaak vergaande psychische en andere
nadelige gevolgen heeft. Dit blijkt ook uit de stukken die ten grondslag liggen aan de vordering van de
benadeelde partij, waaruit blijkt dat meerdere personeelsleden van de supermarkt gedurende een
langere periode psychische bijstand en behandeling hebben gehad. Daarnaast veroorzaken
gewelddadige overvallen gevoelens van onrust en onveiligheid in de maatschappij. De rechtbank
neemt het verdachte kwalijk dat hij enkel aan zijn eigen financieel gewin heeft gedacht en volledig
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voorbij is gegaan aan de belangen van anderen. Als reactie op de bewezenverklaarde feiten dient om
die reden een vrijheidsstraf het uitgangspunt te zijn.

Bij het bepalen van de op te leggen straf dient de vraag beantwoord te worden of verdachte volgens
het adolescentenstrafrecht of het volwassenenstrafrecht berecht moet worden. In de door de
psycholoog en de reclassering opgemaakte rapportages is daarbij een duidelijke tweedeling te zien.
In de rapportages die zien op de periode vóórdat verdachte op de zitting van 5 december 2018 heeft
bekend de overval te hebben gepleegd, is toepassing van het volwassenenstrafrecht geadviseerd; in
de rapportages die zijn opgesteld nádat verdachte een bekennende verklaring had afgelegd, wordt
toepassing van het adolescentenstrafrecht geadviseerd.

In deze laatste rapportages is opgemerkt dat de veranderde motivatie van verdachte grotendeels
wordt gedreven door externe factoren, te weten de toepassing van het adolescentenstrafrecht en het
voorkomen van een langdurige gevangenisstraf, en niet door een intrinsieke motivatie om tot een
gedragsverandering te komen. Omdat er sprake is van een (geringe) positieve gedragsverandering
waardoor er wellicht nog pedagogische mogelijkheden zijn om deze gedragsverandering te laten
beklijven, is geadviseerd het adolescentenrecht toe te passen.

De rechtbank stelt voorop dat gelet op de leeftijd van verdachte ten tijde van het plegen van de
bewezenverklaarde feiten (18 jaar) toepassing van het volwassenenstrafrecht het uitgangspunt is.
Toepassing van het adolescentenstrafrecht is pas aan de orde als daar zwaarwegende redenen voor
zijn, tenzij er sprake is van contra-indicaties. De psycholoog heeft in het rapport van 27 juni 2018
vermeld dat er vier contra-indicaties zijn voor het toepassen van het adolescentenstrafrecht. In het
aanvullend rapport van 1 maart 2019 staat vermeld dat er vanwege de gedragsverandering van
verdachte in mindere mate sprake is van de contra-indicatie van pedagogische onmogelijkheden. De
overige drie contra-indicaties, te weten de belaste justitiële voorgeschiedenis van verdachte, de
gebleken psychopathische trekken bij verdachte en de criminele levensstijl van verdachte, blijven
onverkort overeind.

De rechtbank is van oordeel dat deze drie contra-indicaties dermate sterk zijn dat van toepassing van
het adolescentenstrafrecht geen sprake kan zijn. Bij de strafoplegging zal de rechtbank dan ook het
volwassenenstrafrecht toepassen.

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat verdachte
eerder is veroordeeld voor onder meer diefstallen, straatroof en verboden wapenbezit. De rechtbank
weegt dit als strafverzwarend mee. De rechtbank heeft ook rekening gehouden met de persoonlijke
omstandigheden van verdachte. Verdachte is nog jong en heeft zich tijdens de laatste maanden van
de voorlopige hechtenis positief ingezet om zijn leven een positievere wending te geven. Deze door
de psycholoog genoemde voorzichtige vooruitgang dient naar het oordeel van de rechtbank niet
teniet gedaan te worden. De rechtbank acht het belangrijk dat verdachte hulp en begeleiding krijgt
om zijn leven na detentie een positieve wending te geven. De rechtbank zal verdachte daarom een
deels voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen.

Alles afwegend, acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan acht
maanden voorwaardelijk met aftrek van het voorarrest en met een proeftijd van drie jaren, met
daaraan verbonden als bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering, het verplicht
begeleid wonen buiten de provincie Friesland, het volgen van een ambulante behandeling en een
locatieverbod voor de supermarkt die verdachte heeft overvallen, passend en oplegging daarvan
geboden.
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Ten aanzien van de bijzondere voorwaarde verplicht begeleid wonen buiten de provincie Friesland
overweegt de rechtbank dat het recidiverisico een stuk hoger is als verdachte in de provincie Friesland
verblijft, omdat hij dan gemakkelijk(er) contact kan houden met zijn oude vriendengroep. Daarbij heeft
verdachte ter terechtzitting ook zelf aangegeven dat het beter voor hem is als hij buiten Leeuwarden
gaat wonen. Een locatieverbod voor de gemeente Leeuwarden, zoals de officier van justitie heeft
geëist, acht de rechtbank niet proportioneel, onder andere omdat de moeder en zus van verdachte in
Leeuwarden woonachtig zijn. Een locatieverbod voor de Wilgenstraat, de straat waar de supermarkt
zich bevindt, acht de rechtbank gelet op de beperking van het recidiverisico en de bescherming van de
medewerkers noodzakelijk.

Tot slot is de rechtbank van oordeel dat de plaats van uitvoering van de op te leggen gevangenisstraf
de huidige instelling, te weten Juvaid, dient te zijn, omdat verdachte gedurende de voorlopige
hechtenis in Juvaid heeft verbleven en hij daar, blijkens de recente rapportages, een positieve
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Daarnaast is verdachte binnen Juvaid bezig met een opleiding en
kan hij daar in de maand mei examen doen. De rechtbank ziet, ondanks toepassing van het
volwassenenstrafrecht, geen meerwaarde in overplaatsing van verdachte voor het uitzitten van het
resterende deel van de gevangenisstraf. De rechtbank heeft bij de bepaling van de duur van de
gevangenisstraf nadrukkelijk rekening gehouden met een verblijf van verdachte voor de resterende
gevangenisstraf bij Juvaid.

De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomen voorwerp, te weten de Nike Air Max schoenen,
moeten worden teruggegeven aan verdachte nu het belang van strafvordering zich daartegen niet
verzet.

[benadeelde partij] heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 12.738,52 ter vergoeding van materiële
schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie vordert hoofdelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij, te
vermeerderen met de wettelijke rente, alsmede oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Standpunt van de verdediging

De raadsman refereert zich ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij aan het oordeel
van de rechtbank. Ten aanzien van oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en de daarbij
horende vervangende hechtenis heeft de raadsman bepleit de vervangende hechtenis op één dag
vast te stellen. Hij heeft daartoe aangevoerd dat verdachte op dit moment geen inkomen heeft en het
ook op korte termijn niet in de lijn der verwachting ligt dat verdachte het gevorderde bedrag zal
kunnen betalen. Het is onwenselijk dat verdachte, als hij zijn leven net weer wat op de rit heeft, vast
moet komen te zitten omdat hij het toegewezen bedrag niet kan betalen. De raadsman heeft hierbij
verwezen naar artikel 24c, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, welk artikel bepaalt dat de
vervangende hechtenis minimaal één dag dient te zijn.

Oordeel van de rechtbank

Inbeslaggenomen goederen

Benadeelde partij
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Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk dat de benadeelde partij de gestelde
schade heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van het in de zaak met
parketnummer 18/750022-18 onder 1. en 2. bewezen verklaarde. De vordering, waarvan de hoogte
niet door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf 12 januari 2018.

De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met een ander heeft gepleegd en dat
zij naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. De rechtbank zal
daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te
betalen indien zijn mededader deze al heeft betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel
opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden. De rechtbank ziet geen reden
ten aanzien van het aantal van de dagen van de vervangende hechtenis bij de
schadevergoedingsmaatregel af te wijken van de LOVS-oriëntatiepunten.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak
in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de
benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 36f, 47, 55, 57, 282 en 317 van het
Wetboek van Strafrecht, zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de
artikelen 13, 26 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze artikelen golden ten tijde van het
bewezen verklaarde.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 18/750022-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde en het in
de zaak met parketnummer 18/730247-18 onder 1. en 2. ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren
en strafbaar zoals voormeld en verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen
verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank
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Bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot acht maanden niet zal worden ten uitvoer
gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde
van of gedurende de proeftijd, die hierbij wordt vastgesteld op drie jaren, de hierna te noemen
voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als (algemene) voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

2. dat de veroordeelde ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan
het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de
Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

3. dat de veroordeelde medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht als bedoeld in artikel 14d,
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich binnen vijf dagen volgend op zijn ontslagdatum meldt bij de reclassering
van het Leger des Heils, op het adres Zoutbranderij 1 te Leeuwarden, dan wel bij de reclassering in
de regio van de instelling waar verdachte beschermd, dan wel begeleid zal wonen en zich daarna
gedurende een door de reclassering te bepalen periode, die loopt tot maximaal het einde van de
proeftijd en op door de reclassering te bepalen tijdstippen dient te blijven melden bij deze instelling,
zo frequent en zolang die instelling dat noodzakelijk acht;

2. dat de veroordeelde zal verblijven bij een instelling voor beschermd/begeleid wonen of
maatschappelijke opvang buiten de provincie Friesland, zulks ter beoordeling door de reclassering en
voor zolang als de reclassering dit nodig acht, waarbij veroordeelde zich zal houden aan de huisregels
en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft opgesteld;

3. dat de veroordeelde zich onder ambulante behandeling zal stellen voor zijn antisociale
persoonlijkheidsstoornis bij een door de reclassering nader te bepalen forensische zorginstelling, voor
zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

4. dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd niet zal bevinden op de Wilgenstraat in
Leeuwarden, voor zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht.

Draagt de reclassering op toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde
ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf
geheel in mindering zal worden gebracht.

De rechtbank adviseert de selectiefunctionaris dringend om veroordeelde het resterende deel van de
onvoorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf uit te laten zitten in de justitiële jeugdinrichting waar hij
al zijn gehele voorlopige hechtenis heeft verbleven, te weten Juvaid.

Een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.
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Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van de datum waarop de onvoorwaardelijk
opgelegde gevangenisstraf gelijk is aan de duur van de voorlopige hechtenis.

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven:

- 1.00 STK Schoeisel, Nike Air Max.

Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] toe en veroordeelt verdachte
mitsdien tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 12.738,52 (zegge:
twaalfduizend zevenhonderdachtendertig euro en tweeënvijftig eurocent), vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 12 januari 2018 en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader van
verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde
partij] , te betalen een bedrag van € 12.738,52 (zegge: twaalfduizend zevenhonderdachtendertig
euro en tweeënvijftig eurocent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor
de duur van 98 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de
hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader
van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd. Dit
bedrag bestaat uit € 12.738,52 aan materiële schade. Bepaalt dat het te betalen bedrag wordt
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 januari 2018.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten
behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij] , daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte aan de
benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de
staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Beuker, voorzitter, mr. M. Brinksma en mr. M.R. de Vries, rechters,
bijgestaan door mr. C.G. Velvis, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze
rechtbank op 23 mei 2019.

Inbeslaggenomen goederen

Benadeelde partij
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Instantie Rechtbank Noord-Nederland

Datum uitspraak 04-07-2019

Datum publicatie 04-07-2019

Zaaknummer 18/830304-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Op tegenspraak

Inhoudsindicatie
Toepassing ASR. De rechtbank heeft verdachte veroordeeld voor diefstal,
voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk
om die diefstal voor te bereiden en die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het
feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl het feit zwaar
lichamelijk letsel ten gevolge heeft en het handelen in strijd met artikel 13, eerste lid,
van de Wet wapens en munitie. De rechtbank heeft aan verdachte jeugddetentie
opgelegd voor de duur van 540 dagen, waarvan 299 dagen voorwaardelijk, met
een proeftijd van twee jaren, met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht 77c
Wetboek van Strafrecht 77g
Wetboek van Strafrecht 77i
Wetboek van Strafrecht 77x
Wetboek van Strafrecht 77y
Wetboek van Strafrecht 77z
Wetboek van Strafrecht 77za
Wetboek van Strafrecht 77aa
Wetboek van Strafrecht 77gg
Wetboek van Strafrecht 312

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Locatie Groningen

parketnummer 18/830304-18

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken d.d. 4 juli 2019 in de zaak
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van het openbaar ministerie tegen de verdachte

geboren op [geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats] ,

wonende te [woonplaats] ,

thans gedetineerd te Juvaid locatie Veenhuizen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 13 juni 2019.

Verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. G.W. van der Zee, advocaat te Groningen.

Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. T. Pitstra.

Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 30 oktober 2018, te Marum, (in elk geval) in de (toenmalige) gemeente Marum,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toeëigening in/uit een restaurant ( [benadeelde partij] ) heeft weggenomen een
kassa (al dan niet) met inhoud (onder meer een hoeveelheid geld), in elk geval enig goed, geheel of
ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte
en/of zijn mededader(s),

welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met
geweld tegen die [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of
gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s)
hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld
en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij verdachte en/of zijn mededader(s)

- met (een) bivakmuts(en) en/of (een) masker(s), althans (gezichts)bedekking op zijn/hun hoofd(en)
en/of gezicht(en) genoemd restaurant is/zijn binnengegaan, en/of

- ( vervolgens) die [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) op het hoofd en/of in het
gezicht, en/of op overige delen van het lichaam, heeft/hebben gestompt en/of geslagen,

zulks terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor genoemde [slachtoffer] , te
weten één of meerdere fractu(u)r(en), onder meer (een) gebroken rib(ben) en/of een breuk van de
voorwand van de linker kaakholte en/of gebroken oogkas, ten gevolge heeft gehad;

2.

hij op of omstreeks 10 december 2018 te Roden, gemeente Noordenveld, een wapen

van categorie I onder 7º van de Wet wapens en munitie, te weten een door de

Minister van Justitie aangewezen voorwerp dat een ernstige bedreiging van

personen kon vormen en/of dat zodanig op een wapen geleek dat deze voor

[verdachte] ,

Tenlastelegging

556



bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk een nabootsing van een

pistool, te weten een balletjespistool welke door vorm en afmetingen een

sprekende gelijkenis vertoont met een vuurwapen, namelijk een merk Glock type

17, voorhanden heeft gehad.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft veroordeling gevorderd voor de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat het onder 1 ten laste gelegde bewezen kan worden, met
uitzondering van de strafverzwarende omstandigheid dat dit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft
gehad. Zij heeft daartoe aangevoerd dat van een gebroken kaak en oogkas niet is gebleken. Nu er
enkel sprake is van twee gebroken ribben en het slachtoffer hiervoor geen operatieve behandeling
heeft gehad, kan het letsel niet als zwaar lichamelijk letsel gekwalificeerd kan worden.

De raadsvrouw heeft geen verweer gevoerd omtrent de bewijsbaarheid van het onder 2 ten laste
gelegde.

Oordeel van de rechtbank

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde

De raadsvrouw heeft ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde letsel aangevoerd dat dit niet
gekwalificeerd kan worden als zwaar lichamelijk letsel. De rechtbank acht evenwel op grond van na te
noemen bewijsmiddelen dit gedeelte van het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

1. Een geneeskundige verklaring, te weten medische informatie aangaande [slachtoffer] , geboren op
[geboortedatum] -1970 te [geboorteplaats] , opgesteld door drs. T. Naujocks, forensisch arts GGD
Groningen, d.d. 21 december 2018, opgenomen op p. 54 van het dossier van Politie Noord-Nederland
met nummer 2018286943 d.d. 27 maart 2019, inhoudende als relatering van drs. Naujocks:

Op uw verzoek heb ik medische informatie opgevraagd bij het UMCG. Dit in het kader van een incident
d.d. 31 oktober 2018. Dit heeft het volgende opgeleverd:

Betrokkene werd in het UMCG n.a.v. bovengenoemd incident onderzocht en bleek de volgende letsels
te hebben:

- een licht traumatisch schedelhersenletsel (hersenschudding) en

- een breuk van de voorwand van de linker kaakholte met een kneuzing van de zenuw die onder de
oogkas loopt (deze zenuw zorgt voor het gevoel in de bovenlip, het onderooglid en een deel van de
huid onder de oogkas).

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal bevindingen medische informatie d.d. 11
februari 2019, opgenomen op p. 53 van voornoemd dossier, inhoudende als relatering van verbalisant:

Op dinsdag 5 februari 2019 heb ik via de mail medische informatie ontvangen omtrent aangever
[slachtoffer] . Samenvattend bevatten de verklaringen het volgende:

Beoordeling van het bewijs
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Ziekenhuis UMCG te Groningen:

Op 31 oktober 2019 werd [slachtoffer] na de overval met de ambulance naar het UMCG te Groningen
gebracht. Hij een zwelling en pijn aan de linkerzijde van zijn gezicht, nek en lichaam. Hij had
zwellingen op zijn kaak/wang en lip. [slachtoffer] is bij de afdeling oogheelkunde gecontroleerd. Hierbij
bleek hij zwelling aan zijn ooglid te

hebben. Op 1 november 2019 is [slachtoffer] door een kaakchirurg onderzocht. De kaak was flink
gekneusd en opgezwollen.

Ziekenhuis te Nordhorn (Duitsland):

Op 6 november 2019 is [slachtoffer] na aanhoudende pijn naar het ziekenhuis in Nordhorn (Duitsland)
gegaan. Bleek [slachtoffer] aan de linkerzijde twee gebroken ribben te hebben.

Met betrekking tot het letsel overweegt de rechtbank dat artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht
een opsomming bevat van de gevallen die als zwaar lichamelijk letsel moeten worden aangemerkt. Die
opsomming is niet uitputtend. De bepaling laat de rechter de vrijheid om ook buiten de genoemde
gevallen het lichamelijk letsel als zwaar te beschouwen, wanneer dat letsel voldoende ernstig is, om
naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangeduid. Daarbij dient de aard van het letsel, de
eventuele noodzaak en aard van het medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel te worden
betrokken.

Het slachtoffer heeft als gevolg van de overval twee gebroken ribben, een gekneusde kaak, een
hersenschudding en een breuk van de voorwand van de linker kaakholte met een kneuzing van de
zenuw die onder de oogkas loopt opgelopen. Tot op heden functioneert de kaak van het slachtoffer,
als gevolg van de breuk en de beschadigde zenuw, nog niet zoals deze hoort te functioneren. Naar
het oordeel van de rechtbank is dit letsel onder genoemde omstandigheden dusdanig ernstig dat dit
naar gewoon spraakgebruik kan worden aangeduid als zwaar lichamelijk letsel.

Voor het overige volstaat de rechtbank ten aanzien van het hierna onder 1 en 2 bewezen verklaarde
met een opgave van de bewijsmiddelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 359, derde lid tweede
volzin, van het Wetboek van Strafvordering, nu verdachte het hierna bewezen verklaarde verder
duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend. Deze opgave luidt als volgt:

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde:

1. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 13 juni 2019;

2. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van aangifte d.d. 1 november 2018,
opgenomen op p. 31 e.v. van het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer 2018286943 d.d.
27 maart 2019, inhoudende de verklaring van [slachtoffer] ;

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 november 2018,
opgenomen op p. 82 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant;

4. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 27 december 2018,
opgenomen op p. 210 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant;

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 december 2019,
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opgenomen op p. 222 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant;

6. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2019,
opgenomen op p. 254 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant;

7. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van bevindingen d.d. 5 juni 2019, los
bijgevoegd bij voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant.

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde:

1. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van 13 juni 2019;

2. Een kennisgeving van inbeslagneming van Politie Eenheid Noord-Nederland, opgenomen op p. 482
e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van verbalisant;

3. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal bevindingen Wet Wapens en Munitie d.d.
11 december 2018, opgenomen op p. 191 e.v. van voornoemd dossier, inhoudende de relatering van
verbalisant.

De rechtbank acht het onder 1 en 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen, met dien
verstande dat:

1. hij op 30 oktober 2018, in de gemeente Marum, tezamen en in vereniging met een ander, met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een restaurant [benadeelde partij] heeft weggenomen
een kassa met inhoud (onder meer een hoeveelheid geld), toebehorende aan [slachtoffer] , welke
diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor
te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat verdachte en zijn mededader
met maskers op hun gezicht genoemd restaurant zijn binnengegaan, en vervolgens die [slachtoffer]
meermalen met kracht op het

hoofd en in het gezicht, en op overige delen van het lichaam hebben gestompt en geslagen, zulks
terwijl het plegen van voormeld feit zwaar lichamelijk letsel voor genoemde [slachtoffer] , te weten
meerdere fracturen, onder meer gebroken ribben en een breuk van de voorwand van de linker
kaakholte, ten gevolge heeft gehad;

2. hij op 10 december 2018 te Roden, gemeente Noordenveld, een wapen van categorie I onder 7º
van de Wet wapens en munitie, te weten een door de Minister van Justitie aangewezen voorwerp dat
een ernstige bedreiging van personen kon vormen en dat zodanig op een wapen geleek dat deze
voor bedreiging of afdreiging geschikt was, namelijk een nabootsing van een pistool, te weten een
balletjespistool welke door vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertoont met een
vuurwapen, namelijk een merk Glock type 17, voorhanden heeft gehad.

Verdachte zal van het meer of anders ten laste gelegde worden vrijgesproken, aangezien de
rechtbank dat niet bewezen acht.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de
bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Het bewezen verklaarde levert op:

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde
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1. diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om
die diefstal voor te bereiden en die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd
door twee of meer verenigde personen en terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge
heeft;

2. handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie.

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid
uitsluiten.

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

Vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte met toepassing van het jeugdstrafrecht ter zake
het onder 1 en 2 ten laste gelegde wordt veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 540
dagen, waarvan 299 dagen voorwaardelijk met aftrek van de tijd die door verdachte in verzekering en
voorlopige hechtenis is doorgebracht en met een proeftijd van 2 jaren. Aan het voorwaardelijke deel
van de straf moeten de bijzondere voorwaarden worden verbonden zoals beschreven in het rapport
van de reclassering van 31 mei 2019. Voorts heeft de officier van justitie de dadelijke uitvoerbaarheid
gevorderd van de bijzondere voorwaarden.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de eis van de officier van justitie.

Oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het
bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van
verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en de rapportages
van de reclassering en de psycholoog, het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de
vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de verdediging. De rechtbank heeft in het
bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van het feit

Verdachte heeft zich met zijn medeverdachten schuldig gemaakt aan een buitengewoon ernstig en laf
feit door op 30 oktober 2018 de eigenaar van [benadeelde partij] te overvallen. Verdachte en zijn
medeverdachte zijn na sluitingstijd met maskers op de pizzeria naar binnen gegaan en vervolgens
hebben zij gezamenlijk 26 keer het slachtoffer gestompt en geslagen. Ondertussen hebben zij de
kassa losgerukt en vervolgens zijn zij er met de kassa vandoor gegaan. Eenmaal buiten werden zij
opgewacht door een andere medeverdachte.

Het slachtoffer heeft door het geweld fors letsel opgelopen en was bovendien ontzettend bang. Hoe
ingrijpend en traumatisch dit gebeuren voor het slachtoffer was blijkt te meer uit de ter terechtzitting
voorgelezen slachtofferverklaring, waaruit volgt dat het slachtoffer nog steeds ontzettend bang is,

Strafbaarheid van verdachte

Strafmotivering

560



tallozen slapeloze nachten heeft en niet meer alleen in het dorp durft te lopen. Daarnaast heeft de
overval nadelige gevolgen voor zijn bedrijf gehad. Door feiten als dit worden bovendien gevoelens van
onrust en onveiligheid in de samenleving teweeggebracht. Verdachten hebben het feit louter uit
financieel gewin gepleegd en hadden geen oog voor de gevolgen die hun handelen voor het
slachtoffer zou kunnen hebben. De rechtbank is van oordeel dat dit feit de verdachten zwaar moet
worden aangerekend. Verdachte heeft tot slot een balletjespistool voorhanden gehad.

Toepassing jeugdstrafrecht

De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of in het kader van het zogenoemde
adolescentenstrafrecht (hierna: ASR) toepassing van het jeugdstrafrecht aan de orde is. Ten tijde van
de feiten was verdachte 18 jaar oud, zodat in beginsel het commune (volwassenen) strafrecht dient te
worden toegepast. Op grond van artikel 77c Sr kan de rechter adolescenten van 18 tot 23 jaar
berechten op grond van het jeugdstrafrecht, indien hij daartoe grond vindt in de persoonlijkheid van
de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan.

De rechtbank heeft acht geslagen op de psychologische onderzoeksrapportage van 7 februari 2019
van drs. M. van Tongeren, GZ-psycholoog. Uit dit rapport volgt dat geadviseerd wordt om het
jeugdstrafrecht toe te passen, gelet op het feit dat verdachte qua handelingsvaardigheden enige
problemen heeft en pedagogische aanpak mogelijk/noodzakelijk is.

Ook de reclassering heeft toepassing van het jeugdstrafrecht geadviseerd. Volgens het rapport van
de reclassering van 31 mei 2019 overziet verdachte in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten de
gevolgen van zijn gedrag voor zichzelf en anderen minder goed. Verdachte is impulsief, ziet er jong uit
en hij is zeer beïnvloedbaar voor negatieve invloeden. De reclassering acht een opname in een Yes We
Can kliniek noodzakelijk en deze interventie is alleen via het jeugdstrafrecht inzetbaar. De reclassering
adviseert om aan verdachte een jeugddetentie tot de klinische opnamedatum op te leggen en een
voorwaardelijke jeugddetentie met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden.

Gelet op voornoemde rapporten en al hetgeen overigens uit het dossier en het verhandelde ter zitting
is gebleken omtrent verdachte zal de rechtbank het jeugdstrafrecht toepassen.

Persoon van de verdachte

Ten aanzien van de strafbaarheid van verdachte heeft de rechtbank gelet op de hiervoor genoemde
psychologische onderzoeksrapportage van drs. M. van Tongeren, GZ-psycholoog. De conclusie van dit
rapport luidt dat verdachte lijdt aan een ziekelijke stoornis in de zin van een aandachtsdeficiëntie- en
hyperactiviteitstoornis en een enigszins gebrekkige ontwikkeling in de zin van hechtingsproblematiek
en een zwak geïntegreerde persoonlijkheidsstructuur. Tevens is er sprake van een stoornis in
middelengebruik (cannabis, matig en cocaïne, licht). Ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde
was voornoemde problematiek aanwezig en deze heeft doorgewerkt in het ten laste gelegde.
Geadviseerd wordt om het plegen van het ten laste gelegde in verminderde mate aan verdachte toe
te rekenen.

De rechtbank kan zich met dit advies verenigen en neemt dat over. Met betrekking tot de
toerekeningsvatbaarheid van verdachte is de rechtbank van oordeel dat het bewezen verklaarde aan
hem in verminderde mate kan worden toegerekend.
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De rechtbank heeft ook in aanmerking genomen dat verdachte, blijkens het hem betreffende uittreksel
uit de justitiële documentatie d.d. 11 december 2018 niet eerder wegens soortgelijke feiten is
veroordeeld en dat hij uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid heeft genomen door zijn aandeel bij de
overval toe te geven.

Op te leggen straf

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank de landelijke oriëntatiepunten van het
LOVS als uitgangspunt genomen. Volgens de oriëntatiepunten is een jeugddetentie vanaf vier
maanden passend voor een overval op een winkel, waarbij dan nog geen rekening is gehouden met
strafverzwarende omstandigheden. De rechtbank is van oordeel dat er verschillende
strafverzwarende omstandigheden aanwezig zijn. Zo heeft verdachte de overval samen met anderen
gepleegd en is er fors geweld gebruikt.

De rechtbank acht, alles overwegende, de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf met
daaraan gekoppeld de bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd in het rapport
van 31 mei 2019 passend en geboden en ziet geen reden om hiervan af te wijken. De rechtbank
overweegt daarbij dat het om een behoorlijk zwaar pakket van bijzondere voorwaarden gaat, die
gedurende de proeftijd ook de nodige vrijheidsbeperking met zich mee zullen brengen.

Gelet op verdachtes problematiek en de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd, moet er
naar het oordeel van de rechtbank ernstig rekening mee worden gehouden dat verdachte opnieuw
een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het
lichaam van één of meer personen. De rechtbank overweegt daartoe dat verdachte vanuit zijn
problematiek minder controle heeft over zijn impulsen, welke controle door gebruik van middelen nog
verder wordt verminderd, dat hij sterk beïnvloedbaar is en dat hij heeft laten zien in staat te zijn fors
geweld te plegen ten behoeve van zijn eigen gewin. De rechtbank zal daarom, gelet op artikel 77za
Sr, de gestelde voorwaarden en het op grond van artikel 77z Sr uit te oefenen toezicht, dadelijk
uitvoerbaar verklaren.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat het in beslag genomen masker verbeurd wordt verklaard.
De broek en de schoenen kunnen teruggegeven worden aan verdachte.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft geen standpunt ingenomen ten aanzien van de in beslag genomen goederen.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht het inbeslaggenomen masker vatbaar voor verbeurdverklaring, omdat het ten laste
gelegde met dit voorwerp is begaan. De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen broek en
schoenen moeten worden teruggegeven aan verdachte.

Inbeslaggenomen goederen
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[slachtoffer] heeft zich als benadeelde partij in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Gevorderd wordt een bedrag van € 28.754,19 ter vergoeding van materiële
schade en € 15.000,- ter vergoeding van immateriële schade, vermeerderd met wettelijke rente vanaf
de datum waarop de schade is ontstaan.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de vordering geheel toe te wijzen vermeerderd met de
wettelijke rente. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd de hoofdelijkheid te bepalen en de
schadevergoedingsmaatregel op te leggen.

Standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft gepleit voor matiging van de immateriële schade. Zij heeft daartoe verwezen
naar de uitspraken die door de benadeelde partij ter onderbouwing zijn aangevoerd en gesteld dat
de uitspraak waar een bedrag van € 10.000,- is toegewezen, het meest overeenkomt met deze zaak.

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de materiële schadepost ‘verlies aan verdienvermogen’, gelet
op de complexiteit van deze schadepost, betoogd om deze niet ontvankelijk te verklaren. De
behandeling van deze schadepost levert een onevenredige belasting van het strafgeding op.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt ten aanzien van de materiële schadepost ‘verlies aan verdienmorgen’ als volgt.
Hoewel voldoende aannemelijk is dat de benadeelde partij schade heeft geleden die het rechtstreeks
gevolg is van het onder 1 bewezen verklaarde, beschikt de rechtbank over onvoldoende informatie om
de hoogte daarvan te kunnen beoordelen. Schorsing van het onderzoek om de benadeelde partij de
hoogte van de schade alsnog te laten aantonen, zal leiden tot een onevenredige belasting van het
strafgeding en daartoe zal dan ook niet worden overgegaan. De rechtbank zal de benadeelde partij in
dat deel van de vordering daarom niet ontvankelijk verklaren. De vordering kan slechts bij de
burgerlijke rechter worden aangebracht.

Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende aannemelijk geworden dat de benadeelde partij de
overige gestelde materiële schade à € 8.754,19 heeft geleden en dat deze schade een rechtstreeks
gevolg is van het onder 1 bewezen verklaarde. Dit deel van de vordering, waarvan de hoogte niet
door verdachte is betwist, zal daarom worden toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde
wettelijke rente over dit bedrag vanaf 30 oktober 2018.

Ten aanzien van de gevorderde immateriële schade is de rechtbank van oordeel dat voldoende
aannemelijk is geworden dat de benadeelde partij immateriële schade heeft geleden als gevolg van
het strafbare feit. De rechtbank acht dit deel van de vordering toewijsbaar tot in ieder geval een
bedrag van € 10.000,-. De rechtbank stelt dit bedrag vast met gebruikmaking van haar
schattingsbevoegdheid, waarbij zij rekening heeft gehouden met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde feit, de aard en de ernst van de gevolgen daarvan voor de benadeelde partij en
de bedragen die rechtbanken in vergelijkbare gevallen aan smartengeld plegen toe te kennen. De
rechtbank zal de vordering tot dit bedrag toewijzen en de benadeelde partij in het overige gedeelte
van de vordering niet ontvankelijk verklaren. Dit deel van de vordering kan in zoverre slechts bij de
burgerlijke rechter worden aangebracht.

Benadeelde partij
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De rechtbank stelt vast dat verdachte het strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd en dat zij
naar civielrechtelijke maatstaven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade. De rechtbank zal
daarom bepalen dat verdachte de schadevergoeding niet meer aan de benadeelde partij hoeft te
betalen indien zijn medeverdachten deze al hebben betaald, en andersom.

Nu de aansprakelijkheid van verdachte vaststaat, zal de rechtbank de schadevergoedingsmaatregel
opleggen om te bevorderen dat verdachte de schade zal vergoeden.

De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak
in verband met de vordering heeft gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten die de
benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 77c, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77za, 77aa, 77gg en 312
van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 13 en 55 van de Wet wapens en munitie, zoals deze
artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Verklaart het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar zoals voormeld en
verdachte daarvoor strafbaar.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan het bewezen
verklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt verdachte tot:

Bepaalt dat van deze jeugddetentie een gedeelte, groot 299 dagen , niet zal worden ten uitvoer
gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde voor het einde

Toepassing van wetsartikelen

Uitspraak

De rechtbank

een jeugddetentie voor de duur van 540 dagen.
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van of gedurende de proeftijd, die hierbij wordt vastgesteld op 2 jaren, de hierna te noemen
voorwaarden niet heeft nageleefd.

Beveelt dat de tijd die de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering
en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde jeugddetentie, geheel
in mindering zal worden gebracht.

Voorwaarde is, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan
een strafbaar feit.

Stelt als bijzondere voorwaarden:

1. dat de veroordeelde zich laat opnemen in Yes We Can Clinics of een soortgelijke zorginstelling, te
bepalen door de justitiële instantie die verantwoordelijk is voor plaatsing. De opname start 7
augustus 2019. De opname duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt.
Veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorginstelling geeft voor de
behandeling. Als de reclassering een overgang naar ambulante zorg, begeleid wonen of
maatschappelijke opvang gewenst vindt, werkt veroordeelde mee aan de indicatiestelling en
plaatsing.

2. dat de veroordeelde zich vanuit Juvaid, locatie Veenhuizen, op 7 augustus 2019 om 09:00 uur door
de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) naar de Yes We Can Clinics (St. Gerardusplein 32, 5644
NG Eindhoven) laat vervoeren of op een eerder tijdstip op die dag indien DV&O dit in verband met de
praktische uitvoering van het vervoer noodzakelijk acht;

3. dat de veroordeelde verblijft in een nader door de jeugdreclassering te bepalen instelling voor
beschermde wonen of maatschappelijke opvang, te bepalen door de reclassering. Het verblijf duurt de
gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering nodig vindt. Veroordeelde houdt zich aan de
huisregels en het dagprogramma dat de instelling in overleg met de reclassering voor hem heeft
opgesteld;

4. dat de veroordeelde geen drugs gebruikt en meewerkt aan controle op dit verbod. De controle
gebeurt met urineonderzoek. De reclassering bepaalt met welke controlemiddelen, wanneer en hoe
vaak veroordeelde wordt gecontroleerd;

5. dat de veroordeelde geen alcohol gebruikt en meewerkt aan controle op dit alcoholverbod. De
reclassering bepaalt met welke controlemiddelen, wanneer en hoe vaak betrokkene wordt
gecontroleerd. Mogelijke controlemiddelen zijn urineonderzoek en ademonderzoek (blaastest);

6. dat de veroordeelde wordt verplicht om zich in te zetten (voor het creëren en behouden van) een
zinvolle dagbesteding zoals (toeleiding naar) werk, stage of vrijwilligerswerk of een andere nuttige
dag invulling zodat de reclassering dit noodzakelijk acht;

7. dat de veroordeelde wordt verplicht om zijn medewerking te verlenen aan het inzichtelijk maken
van zijn financiële situatie zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

8. dat de veroordeelde gedurende de proeftijd van 2 jaren, op geen enkele wijze -direct of indirect-
contact zal opnemen, zoeken of hebben met de medeverdachten:

- [medeverdachte 1] , geboren op [geboortedatum] 2000 te [geboorteplaats] ,

- [medeverdachte 2] , geboren op [geboortedatum] 1998 te [geboorteplaats] ,

en het slachtoffer:

- [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum] 1970 te [geboorteplaats] ,

zolang het openbaar ministerie dit noodzakelijk acht;

9. dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd van 2 jaren niet zal bevinden op [straatnaam] in
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Marum, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;

10. dat de veroordeling toestemming geeft voor overleg tussen ketenpartners en zijn verzorgers de
heer [naam 1] en mevrouw [naam 2] .

Geeft aan gecertificeerde instelling, de Jeugdbescherming west, regio Zuid-Holland Noord opdracht
toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te
begeleiden.

Voorwaarden daarbij zijn dat de veroordeelde gedurende de proeftijd:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking zal verlenen aan het nemen van
een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- medewerking zal verlenen aan het jeugdreclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en
met het vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder
begrepen.

Beveelt dat de gestelde voorwaarden en het uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

Verklaart onttrokken aan het verkeer het in beslag genomen masker.

Gelast de teruggave aan verdachte van de inbeslaggenomen schoenen en broek.

Ten aanzien van feit 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] toe tot na te melden bedrag en veroordeelt
verdachte tot betaling aan deze benadeelde partij van een bedrag van € 18.754,19 (zegge:
achttienduizend zevenhonderdenvierenvijftig euro en negentien eurocent), vermeerderd met de
wettelijke rente vanaf 30 oktober 2018, in dier voege, dat indien dit bedrag door de mededader(s)
van verdachte geheel of gedeeltelijk is of wordt betaald, verdachte in zoverre is of zal zijn bevrijd.

Verklaart de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] voor het overige niet ontvankelijk. Dit
deel van de vordering kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer] te
betalen een bedrag van € 18.754,19 (zegge: achttienduizend zevenhonderdenvierenvijftig euro en
negentien eurocent), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2018, bij gebreke van
betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 128 dagen, met dien verstande dat
de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Dit
bedrag bestaat uit € 8.654,19 aan materiële schade en € 10.000,- aan immateriële schade.

Bepaalt daarbij dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de staat ten

566



behoeve van het slachtoffer [slachtoffer] daarmee de verplichting van verdachte om aan de
benadeelde partij dit bedrag te betalen komt te vervallen en omgekeerd, dat, indien verdachte - al
dan niet samen met zijn mededader(s) - aan de benadeelde partij het opgelegde bedrag heeft
betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de staat van dit bedrag komt te vervallen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.H.A. Fransen, voorzitter, mr. S. Zwarts en mr. E.P. van Sloten, rechters,
bijgestaan door mr. S. Fokkert, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank
op 4 juli 2019.

Mr. H.H.A Fransen is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 27-02-2019

Datum publicatie 01-03-2019

Zaaknummer 13/654147-18

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Een 20-jarige man krijgt 12 maanden jeugddetentie waarvan 6 voorwaardelijk
omdat hij op 25 september vorig jaar een man in zijn nek en hals stak. Hij deed dat
bij de kassa’s in een supermarkt in Amsterdam.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

VERKORT VONNIS

Parketnummer: 13/654147-18

Datum uitspraak: 27 februari 2019

Verkort vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1998,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] ,

gedetineerd in het [naam] in [plaats] .

Dit verkort vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting
van 13 februari 2019.

ECLI:NL:RBAMS:2019:1281

RECHTBANK AMSTERDAM

1 Het onderzoek op de terechtzitting
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3.1

3.2

3.3

3.4

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. J.H. van der Meij,
en van wat verdachte en zijn raadsman mr. S.V. Ramdihal naar voren hebben gebracht.

Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij zich op 25 september 2018 in Amsterdam schuldig heeft
gemaakt aan poging tot doodslag dan wel toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, door met een mes
in de nek/hals/schouder van [slachtoffer] te steken.

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in een bijlage die achter dit vonnis is
gevoegd.

Het standpunt van de officier van justitie

Volgens de officier van justitie kan poging tot doodslag bewezen worden. Door in de nek en hals
van aangever te steken heeft verdachte voorwaardelijk opzet gehad op de dood van aangever.
Verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat aangever had kunnen komen te
overlijden.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken,
omdat hij geen opzet had, ook niet in voorwaardelijke zin, op het toebrengen van dodelijk letsel
dan wel zwaar lichamelijk letsel.

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft aangever, toen deze op hem af kwam rennen, met een mes in zijn hals en nek
gestoken. De rechtbank is van oordeel dat verdachte door op deze wijze te handelen
voorwaardelijk opzet heeft gehad op de dood van aangever. De nek is een kwetsbaar onderdeel
van het menselijk lichaam, waarin zich onder meer belangrijke (slag)aderen bevinden. Als
algemeen bekend mag worden verondersteld dat in de nek, zeker met een steekwapen zoals een
mes, dodelijk letsel kan worden toegebracht. Door met een mes in de hals en nek te steken heeft
verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat één of meer van deze aderen
zouden worden geraakt en dat aangever aan deze verwondingen zou (kunnen) overlijden. Uit het
handelen van verdachte blijkt dat hij doelbewust heeft gehandeld en de hiervoor genoemde
aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard. Dat het letsel enigszins beperkt is gebleven en dat de
wonden goed zijn geheeld, zoals op de zitting van 13 februari 2019 is gebleken, leidt niet tot een
ander oordeel. Verdachte had zomaar meer vitale delen van het lichaam kunnen raken.

De rechtbank acht, gelet op het voorgaande, het impliciet primair tenlastegelegde – de poging tot
doodslag – bewezen.

De bewezenverklaring

2 Tenlastelegging

3 Waardering van het bewijs
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6.1

6.2

6.3

De rechtbank acht bewezen dat verdachte

op 25 september 2018 te Amsterdam, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet, met een mes, meermalen in
de nek en de hals van die [slachtoffer] heeft gestoken.

De rechtbank zal de bewijsmiddelen waarop de bewezenverklaring is gebaseerd uitwerken als tegen
dit vonnis hoger beroep wordt ingesteld.

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar en verdachte is hiervoor strafbaar.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte – met toepassing van artikel 77c van het
Wetboek van Strafrecht – zal worden veroordeeld tot een jeugddetentie voor de duur van 24
maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren. Verdachte
dient zich in de proeftijd te houden aan bijzondere voorwaarden, te weten een meldplicht bij de
reclassering en het verkrijgen en behouden van een dagbesteding en een inkomen.

Het standpunt van de verdediging

Volgens de raadsman dient het adolescentenstrafrecht te worden toegepast. Het
onvoorwaardelijke deel van de jeugddetentie zou maximaal het aantal dagen moeten bedragen
dat verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Aan het voorwaardelijke gedeelte kunnen de
bijzondere voorwaarden zoals door de reclassering geadviseerd worden gekoppeld, met
uitzondering van het locatiegebod.

Het oordeel van de rechtbank

De ernst van het feit

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Hij heeft aangever met een
mes in zijn nek en hals gestoken. Dit is een zeer ernstig feit en door zijn handelen heeft verdachte
op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van aangever. Het is niet aan
verdachte te danken dat aangever er goed vanaf is gekomen. Een feit als dit zorgt bovendien voor
maatschappelijke onrust. Het incident speelde zich af in de supermarkt Jumbo, ter hoogte van de
kassa’s. De personen die daar aanwezig waren zijn ongewild geconfronteerd met het
gewelddadig handelen van verdachte. Ook de vrouw en de dochter van aangever zijn hiervan
getuige geweest en dit moet voor hen een beangstigende ervaring zijn geweest.

4 Het bewijs

5 De strafbaarheid van het feit en van verdachte

6 Motivering van de straf
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De persoon van verdachte

De rechtbank heeft kennisgenomen van het Pro Justitia psychiatrisch onderzoek van 
30 november 2018 en het psychologisch onderzoek van 3 december 2018. Hieruit komt naar voren
dat bij verdachte sprake is van een stoornis in het gebruik van cannabis. Bovendien is er sprake
van een lichte cognitieve beperking wat betreft informatieverwerkingssnelheid. Er is geen verband
met het gepleegde feit en het feit kan hem dan ook volledig worden toegerekend. Zowel de
psychiater als de psycholoog adviseren om verdachte te berechten via het adolescentenstrafrecht.
Zijn gezinssituatie wordt gezien als een beschermende factor. Verdachte woont nog bij zijn ouders
en zij helpen hem in het vormgeven van zijn leven. Hij is pedagogisch goed aan te sturen en
neemt binnen de justitiële jeugdinrichting deel aan het groepsgerichte verblijf. Ook de reclassering
adviseert in haar advies van 27 december 2018 om het adolescentenstrafrecht toe te passen,
omdat verdachte ontvankelijk is voor pedagogische beïnvloeding. Zij adviseert verder om aan
verdachte een deels voorwaardelijke straf op te leggen, met als bijzondere voorwaarden een
meldplicht bij de reclassering, een locatiegebod met elektronisch toezicht en het verkrijgen en
behouden van een dagbesteding en een inkomen.

De rechtbank stelt voorop dat het uitgangspunt is dat een jongvolwassen verdachte, die ten tijde
van het strafbare feit meerderjarig is, volgens het volwassenenstrafrecht wordt berecht.
Verdachte was ten tijde van het plegen van het feit 20 jaar. De rechtbank ziet echter, gelet op het
advies van de psycholoog, psychiater en de reclassering, in de persoon van verdachte aanleiding
om recht te doen overeenkomstig de bepalingen van het jeugdstrafrecht (het zogenaamde
adolescentenstrafrecht). De rechtbank weegt hierbij mee dat verdachte ondersteuning nodig heeft
vanwege zijn informatieverwerkingsproblemen en door de deskundigen mogelijkheden worden
gezien voor pedagogische beïnvloeding vanuit het gezin.

Straffen in vergelijkbare zaken

Gelet op de toepassing van het adolescentenstrafrecht is bij het bepalen van de strafmaat ook
gekeken naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting van het Landelijk Overleg Vakinhoud
Strafrecht (LOVS) die gelden voor jeugdigen. Voor (poging tot) doodslag is geen oriëntatiepunt.
Voor zware mishandeling met behulp van een wapen geldt als oriëntatiepunt jeugddetentie vanaf
zes maanden. Omdat de rechtbank komt tot een bewezenverklaring van poging tot doodslag ziet
zij aanleiding om een hogere straf op te leggen dan dit oriëntatiepunt.

Andere relevante omstandigheden

Verdachte heeft een blanco strafblad. Het recidiverisico wordt door de deskundigen en de
reclassering als laag/gemiddeld ingeschat. Verdachte heeft in het verleden nooit blijk gegeven van
agressief gedrag of andere problematiek. Bovendien is niet duidelijk geworden waar het handelen
van verdachte uit voort is gekomen. Verdachte heeft daar zelf ook geen verklaring voor kunnen
geven. Het is daarom voor de rechtbank moeilijk om het recidiverisico in te schatten. Vanwege het
gebrek aan inzicht in de beweegredenen van verdachte en gelet op de ernst van het feit is de
rechtbank van oordeel dat een fors voorwaardelijk strafdeel op zijn plaats is.

Daarnaast weegt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee dat hij op de zitting oprecht
spijt heeft betuigd en zijn excuses heeft aangeboden aan aangever. Aangever heeft op zijn beurt
te kennen gegeven verdachte te hebben vergeven en dat de zaak wat hem betreft daarmee is
afgedaan.

In alle hiervoor genoemde omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding om af te wijken van de
eis van de officier van justitie. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat jeugddetentie voor
de duur van twaalf maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk,
een passende straf is. Hierbij zal een proeftijd van twee jaren worden opgelegd, met als
bijzondere voorwaarden een meldplicht bij de reclassering en het verkrijgen en behouden van een
dagbesteding en een inkomen. De rechtbank ziet geen aanleiding om een locatiegebod op te
leggen.
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De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 45, 77c, 77g, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa, 77gg en 287
van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 3.4 is
vermeld.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is
bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

poging tot doodslag.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie voor de duur van 12 (twaalf) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in
verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in
mindering gebracht zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, 6 (zes) maanden, van deze jeugddetentie niet zal worden ten uitvoer
gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast, indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd

7 Toepasselijke wettelijke voorschriften

8 Beslissing
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niet aan de volgende voorwaarden houdt.

Stelt als algemene voorwaarde dat de veroordeelde:

- zich voor het einde van die proeftijd niet zal schuldig maken aan een strafbaar feit;

- zich binnen drie dagen na onherroepelijk worden van het vonnis meldt bij Leger des Heils
Jeugdbescherming en Reclassering op het adres [adres 1] . Hierna blijft hij zich melden op afspraken
met de reclassering, zo vaak en zolang de reclassering dat nodig vindt om het reclasseringstoezicht
uit te voeren, en houdt zich aan de aanwijzingen die hem worden gegeven;

- zich actief zal inzetten voor het verkrijgen en behouden van een dagbesteding en een (legaal)
inkomen.

Van rechtswege gelden ook de voorwaarden dat veroordeelde:

- ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit zijn medewerking zal verlenen aan het nemen van
een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 Wet op de
identificatieplicht ter inzage zal aanbieden; - zijn medewerking zal verlenen aan het door de
jeugdreclassering te houden toezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met het vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

Geeft aan Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering opdracht toezicht te houden op de
naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden.

Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte met ingang van het tijdstip waarop de duur
van de voorlopige hechtenis gelijk wordt aan die van het onvoorwaardelijk gedeelte van de opgelegde
vrijheidsstraf.

Dit vonnis is gewezen door

mr. R.A. Sipkens, voorzitter,

mrs. A.W.C.M. van Emmerik en B.M. Visser, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. I. Harrewijn, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 27 februari 2019.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde:
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Instantie Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak 09-01-2019

Datum publicatie 09-01-2019

Zaaknummer 13/665057-17 (Promis)

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Een man die op Facebook een valse bommelding plaatste, krijgt 90 dagen
jeugddetentie (waarvan 47 dagen voorwaardelijk) en een werkstraf van 180 uur.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

VONNIS

Parketnummer: 13/665057-17 (Promis)

Datum uitspraak: 9 januari 2019

Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1997,

ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres [adres] , [woonplaats] .

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen op 19 december 2018
(inhoudelijke behandeling) en 9 januari 2019 (sluiting).

ECLI:NL:RBAMS:2019:117

RECHTBANK AMSTERDAM

1 Het onderzoek ter terechtzitting
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3.1.

3.2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.E.P.M. Kersten en
van wat verdachte en zijn raadsvrouw mr. T.S.S. Overes naar voren hebben gebracht.

Verdachte wordt ervan beschuldigd dat hij zonder toestemming gebruik heeft gemaakt van Facebook-
en/of e-mailaccounts van anderen, waarbij Facebookberichten zouden zijn geplaatst met een
strafbare inhoud. Ook zou verdachte met behulp van creditcardgegevens van één van die anderen
cadeaukaarten hebben besteld.

De verschillende gedragingen zijn kort gezegd ten laste gelegd als

1. het doen van een valse bommelding via Facebook;

subsidiair bedreiging;

2. computervredebreuk;

3. het misbruik maken van identificerende persoonsgegevens;

4. bedreiging;

5. oplichting door met valse naam H&M cadeaukaarten te bestellen;

6. het voorhanden hebben van hack-software (Havij Pro).

De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage bij dit vonnis. Die bijlage hoort
bij dit vonnis en maakt hiervan deel uit.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vindt bewezen dat verdachte alle zes de ten laste gelegde feiten heeft
begaan. Ten aanzien van feit 5 vindt de officier van justitie bewezen dat verdachte dit feit tezamen
en in vereniging met (een) ander(en) heeft gepleegd. Ten aanzien van de andere feiten gaat de
officier van justitie ervan uit dat verdachte die feiten alleen (en dus niet samen met een ander)
heeft gepleegd.

Het standpunt van de verdediging

Ten aanzien van de feiten 1 primair en subsidiair (doen van een valse bommelding resp.
bedreiging), 2 (computervredebreuk), 3 (misbruik maken van identificerende persoonsgegevens
van [naam 1] en [naam 2] ) en 4 (bedreiging van [naam 3] ) voert de raadsvrouw primair aan dat
niet is bewezen dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de accounts van [naam 1] en [naam 2]
en de raadsvrouw verzoekt daarom verdachte van deze feiten vrij te spreken.

Ten aanzien van feit 1 primair voert de raadsvrouw daarnaast aan dat het vereiste oogmerk om
een ander ten onrechte te doen geloven dat er bom op station Amsterdam Centraal was, niet is

2 Tenlastelegging

3 Waardering van het bewijs
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3.3.

bewezen. Ten aanzien van de feiten 1 subsidiair en 4 stelt de raadsvrouw ook dat niet is komen
vast te staan dat met de gedane uitlatingen een redelijke vrees is opgewekt dat gevolg gegeven
zou worden aan de bedreiging.

Verdachte heeft ten aanzien van de feiten 1, 2, 3 en 4 verklaard dat hij niet degene is geweest die
gebruik heeft gemaakt van de verschillende accounts. Hij heeft verklaard wel te weten wie hier
gebruik van heeft gemaakt, maar niet te willen zeggen wie dat is geweest.

Ten aanzien van feit 5 heeft de raadsvrouw, mede gelet op de bekennende verklaring van
verdachte, geen verweer gevoerd maar wel gezegd er anders dan de officier van justitie van uit te
gaan dat verdachte het feit alleen heeft gepleegd. De raadsvrouw verzoekt verdachte vrij te
spreken van het ook ten laste gelegde medeplegen.

Ten aanzien van feit 6 heeft de raadsvrouw geen verweer gevoerd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat verdachte alle ten laste gelegde feiten heeft begaan. De
rechtbank komt tot die conclusies op grond van de volgende feiten en omstandigheden, die zijn
ontleend aan wettige bewijsmiddelen.1

[naam 1] heeft aangifte gedaan van het feit dat zijn Facebookaccount is gehackt.2 Het
Facebookaccount van [naam 1] is door de politie onderzocht. In de nacht van 18 december 2016
heeft iemand, de ‘hacker’, zonder toestemming van [naam 1] toegang gehad tot diens
Facebookaccount. Aan de contactgegevens van het Facebookaccount is een e-mailadres
toegevoegd, te weten [e-mailadres] . Door de hacker zijn verschillende berichten geplaatst op de
tijdlijn van het Facebookaccount van [naam 1] , waaronder:

- [naam 1] heeft een foto van [naam 4] gedeeld “…”

(18 december 2016 om 1:42 uur, UTC+01)

- [naam 1] heeft een foto van [naam 5] gedeeld “wie is die boy??”

(18 december 2016 om 1:51 uur, UTC+01)

- “ “Vandaag om 1 uur zal Amsterdam Centraal niet meer staan en zullen alle mensen die er bij waren
niet meer onder ons zijn. NOS Politie Amsterdam er zullen vershillende (sic!) explosieven tot ontploffing
worden gebracht.”

(18 december 2016 om 2:31 uur, UTC+01);

Door de hacker zijn ook berichten gestuurd aan andere Facebookgebruikers, waaronder aan
[naam 3] :

- “ “Morgen middag kom ik de boel overhoop schieten”

(18 december 2016 om 2:18 uur, UTC+01)

De hacker heeft ingelogd op het Facebookaccount van [naam 1] vanaf het IP-adres [nummer] ,
voor het eerst op 18 december 2017 om 1:37 uur (UTC+01).3

[naam 1] verklaarde in zijn aangifte dat de NOS en de politie Amsterdam getagd waren in het
bericht over verschillende explosieven die tot ontploffing worden gebracht.4

[naam 3] heeft aangifte gedaan van bedreiging. Op 23 december 2018 hoorde hij van een
medewerker van de politie Amsterdam dat hij via Facebook was bedreigd. Vervolgens nam hij via
Facebook kennis van het bericht, verzonden vanuit het account van [naam 1] op 18 december
2016 om 2:18 uur (morgen middag kom ik de boel overhoop schieten). Het baarde hem zorgen dat er
iemand rondloopt met de gedachte om de boel overhoop te schieten en zijn omgeving voelt zich
ook erg bang.5

In een aanvullende aangifte deed [naam 1] ook aangifte van het hacken van zijn hotmailaccount
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en er bleken enkele e-mails weg te zijn. [naam 1] verklaarde op dat moment ook dat iemand
anders, zonder zijn toestemming, met zijn creditcard twee H&M giftcards van 25,- en 15,- euro had
besteld op 16 december 2016.6 De politie heeft de activiteitenlog van het hotmailaccount van
[naam 1] bekeken. Hierin is te zien dat op 18 december 2016 omstreeks 01:20 uur was ingelogd
via het IP-adres [nummer] .7

[naam 2] deed aangifte van computervredebreuk, omdat iemand anders op zijn Facebookaccount
berichten had geplaatst.8

De politie heeft de Facebookpagina van [naam 2] bekeken en zag dat er meerdere berichten
geplaatst waren, waaronder:

- “ “al spreek ik de meeste van van jullie niet meer vaak en dit niet de persoonlijkste manier om
belangrijkste dingen de vertellen maar ik wil gewoon tot punt komen. ik heb prostaat kanker en het is
uitgezaaid. ik ga niet meer lang leven (…)”

(23 december 2016 om 0:30 uur, UTC+01)

- Een foto van [naam 4] met de tekst: “denk maar niet dat je van mij af bent, ik ga door tot jij of ik
sterf”

(23 december 2016 om 0:49 uur, UTC+01)

- Een foto van [naam 5] , waarop zij staat met een jongen, met de tekst: “wie is die boy???”

(23 december 2016 om 0:50 uur, UTC+01)

Uit de loggegevens van Facebook bleek dat op 23 december 2016 vanaf twee afwijkende
IP‑adressen was ingelogd. Om 0:24 uur (UTC+01) vanaf IP-adres [nummer] en om 0:47 uur
(UTC+01) vanaf IP-adres [nummer] . [naam Stichting] staat geregistreerd als eindgebruiker van
het IP-adres [nummer] . Het IP-adres [nummer] is in beheer bij KPN, maar KPN heeft in haar
systemen geen informatie voor dit IP-adres.9

[naam 5] is op 4 januari 2017 als getuige gehoord in verband met foto’s van haar die gedeeld
waren op de Facebookaccounts van [naam 1] en [naam 2] . Zij verklaarde dat het is gedaan met
de laptop van [verdachte] (verdachte), die woont aan de [adres] in [woonplaats] .10

Op 15 februari 2017 is binnengetreden in de woning aan de [adres] in [woonplaats] . Daarbij
werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen in de slaapkamer van [verdachte] ,
waaronder een laptop van het merk Lenovo (itemnummer [nummer] ), een telefoon (itemnummer
[nummer] ) en een externe harde schijf (itemnummer [nummer] ).11 De in beslag genomen
gegevensdragers zijn vervolgens onderzocht.

In de in beslag genomen Samsung S4 mini (itemnummer [nummer] ) is in het telefoonwoordenboek
het e‑mailadres [e-mailadres] aangetroffen.12

Op de externe harde schijf (itemnummer [nummer] ) zijn meerdere bestanden, foto’s en
bankafschriften aangetroffen van [verdachte] (verdachte). Ook zijn bestanden aangetroffen
waarin uitgelegd wordt hoe men anoniem, via een Remote Desktop Protocol (RDP) en VPN-
verbinding, gebruik kan maken van gestolen creditcardgegevens. Op deze harde schijf zijn ook de
bestanden ‘Havij 1.17 Pro’ en ‘Havij 1.17.pro-patch’ aangetroffen. Havij is een SQL-injectietool en
wordt door hackers gebruikt om de zwakheden in databases van websites op te sporen om deze
vervolgens te kraken, met als gevolg dat de gegevens in de database inzichtelijk wordt voor de
hacker. In het aangetroffen bestand ‘Amsterdam RDP.txt’ staan inloggegevens voor een Remote
Desktop: [nummer] , gebruikersnaam: (…) en wachtwoord: (…). In verschillende bestanden staan
de persoonsgegevens, creditcardgegevens en inloggegevens met gebruikersnamen en
wachtwoorden van meerdere Nederlandse creditcardgebruikers, waaronder [naam 2] , [naam 1]
en [naam 6] .13 Verdachte heeft tegenover de politie verklaard dat de externe harde schijf van hem
is.14
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Op de Lenovo-laptop (itemnummer [nummer] ) is het IP-adres [nummer] aangetroffen in een
snapshot-bestand van de applicatie Virtual Box Virtual Machine. Op deze laptop zijn
installatiebestanden aangetroffen van Virtualbox Virtual Machine, Safer VPN en Mullvad VPN-
software. Bij het onderzoeken van de internethistorie zijn onder andere resultaten aangetroffen
van 18 november 2016, met als website-inhoud

how to hack WiFi that is near you?
Google result: Havij
Google result: How to SQL inject website?
How to download and install and patch Havij v1.7 Pro Cracked
Havij c. 1. 17 Pro Cracked by [naam 7] .rar

In de verwijderde data werden mappen met geïnstalleerde software aangetroffen van onder meer
programma’s waarmee anonieme VPN-verbindingen opgezet kunnen worden, programma’s
waarmee een virtual machine kan worden benaderd en het programma Havij Pro.15

Door de politie is ook het Windows Eventlog van de Lenovo-laptop geanalyseerd. Hierbij kwam
naar voren dat op 17 december 2016 omstreeks 15:33 uur een verbinding tot stand is gebracht
met een systeem op afstand via het programma Windows Remote Desktop. Op 18 december 2016
omstreeks 00:17 is de computer uit de standby-modus gehaald. Tussen 00:17 uur en 02:33 uur
worden meerdere events geregistreerd, wat aangeeft dat de laptop actief was in dat
tijdsbestek.16 Door de politie is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dat een derde, op
afstand, gebruik heeft kunnen maken van de Lenovo-laptop van de verdachte. Het programma
Teamviewer is niet op de laptop aangetroffen en behalve het standaard meegeleverde ‘Windows
Remote Desktop’ zijn er geen Remote Access Tools aangetroffen op de laptop van verdachte. In de
eventlog is niet geregistreerd dat via Windows Remote Desktop op de laptop is ingelogd.17

Door de politie is ook nog nader onderzoek gedaan naar het IP-adres [nummer] (op naam van
[naam Stichting] ), dat gebruikt is bij de hack van het Facebookaccount van [naam 2] . Gebleken is
dat met enige kennis over het gebruiken van proxyservers het zeer eenvoudig is om van dit IP-
adres gebruik te maken. De politie stelt ook vast dat op de Lenovo-laptop aanwijzingen zijn
gevonden dat verdachte bekend lijkt te zijn met het gebruik van proxyservers.18

Verdachte heeft op zitting bekend dat hij de als feit 5 ten laste gelegde oplichting heeft begaan
door met behulp van de creditcardgegevens van [naam 1] cadeaukaarten te bestellen bij de
H&M.19

Nadere bewijsoverwegingen

Op basis van de hiervoor weergegeven bewijsmiddelen volgt reeds dat verdachte de feiten 5
(oplichting door met valse naam H&M cadeaukaarten te bestellen) en 6 (voorhanden hebben van
hack-software) heeft begaan. Verdachte heeft bekend dat hij met behulp van de gegevens van
[naam 1] H&M giftcards heeft besteld. Op de externe harde schijf die volgens verdachte aan hem
toebehoort, zijn de bestanden ‘Havij 1.17 Pro’ en ‘Havij 1.17.pro-patch’ aangetroffen.

Ten aanzien van de overige ten laste gelegde feiten overweegt de rechtbank nog als volgt.

Uit de bewijsmiddelen volgt dat misbruik is gemaakt van identificerende persoonsgegevens van
[naam 1] en [naam 2] . Dit is onder meer gebeurd door op hun Facebookaccounts in te loggen en
berichten te plaatsen en door in te loggen in het Hotmail-account van [naam 1] en daar e-
mailberichten te verwijderen.

Voor de rechtbank is aannemelijk geworden dat deze feiten door één en dezelfde persoon zijn
gepleegd. Daarvoor is in het bijzonder van belang dat op beide Facebookaccounts foto’s van
[naam 4] en [naam 5] zijn geplaatst en dat bij de foto van [naam 5] beide keren de tekst ‘wie is
die boy’ is geplaatst.
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Voor de rechtbank staat vast dat het verdachte is geweest die de feiten heeft gepleegd. Op
verschillende gegevensdragers van verdachte is informatie aangetroffen over [naam 1] en [naam
2] . Ook is informatie aangetroffen over [naam 6] , van wie de naam is gebruikt bij de hack van het
account van [naam 1] . De informatie op de gegevensdragers laat ook zien dat de gebruiker van
die gegevensdragers de mogelijkheden had en in staat was om op afstand verbinding te maken
met een computer en om via een proxyserver het internet op te gaan. In het bijzonder zijn de
gegevens aangetroffen die nodig waren voor het gebruik maken van het IP-adres [nummer] (op
de Lenovo-laptop is het IP-adres [nummer] aangetroffen in een snapshot-bestand van de
applicatie Virtual Box Virtual Machine). Tot slot blijkt uit de bekennende verklaring van verdachte
ten aanzien van feit 5 dat hij misbruik heeft gemaakt van gegevens van [naam 1] .

De enkele omstandigheid dat geen direct verband is vastgesteld tussen enerzijds de IP-adressen
die bij de hack van het Facebookaccount van [naam 2] zijn gebruikt en anderzijds de
gegevensdragers die bij verdachte zijn aangetroffen, maakt niet dat niet vastgesteld kan worden
dat verdachte ook dit account heeft gehackt. Uit het dossier volgt in elk geval dat verdachte in
staat moet worden geacht om gebruik te kunnen maken van andere IP-adressen. Daarbij is ten
aanzien van één van de twee IP-adressen vastgesteld dat dit eenvoudig gebruikt kon worden met
behulp van een proxyserver. Ten aanzien van het tweede IP-adres is in elk geval niet gebleken dat
dit onmogelijk of zeer lastig is voor iemand met de kennis en kunde van verdachte op dit gebied.

De verklaring van verdachte dat een derde gebruik heeft gemaakt van zijn computer (fysiek of op
afstand) bij het plegen van de feiten 1, 2, 3 en 4 wordt enkel ondersteund door de verklaring van
[naam 5] die stelt dat weliswaar van de computer van verdachte gebruik is gemaakt, maar dat
verdachte het niet zelf was. Dat op afstand gebruik is gemaakt van de computer van verdachte
wordt niet ondersteund door het onderzoek dat de politie hier naar aanleiding van de verklaring
van verdachte heeft gedaan. Dat een ander fysiek gebruik heeft gemaakt van de laptop van
verdachte blijkt verder niet uit het dossier. Verdachte heeft hierover verder ook niets willen
verklaren, hoewel hij stelt te weten wie gebruik heeft gemaakt van zijn laptop. Hierdoor is de
stelling van verdachte op geen enkele manier te controleren. Naar het oordeel van de rechtbank is
die verklaring daarom onaannemelijk en de rechtbank gaat daarom aan die verklaring voorbij.

Ten aanzien van feit 1 primair is de rechtbank van oordeel dat wel sprake is geweest van het
oogmerk anderen ten onrechte te doen geloven dat er een explosief op station Amsterdam
Centraal was. In het bijzonder blijkt uit het taggen van de NOS en de Politie Amsterdam in het
bericht de bedoeling van verdachte, dat de inhoud van zijn bericht breed bekend zou worden.
Daaruit volgt ook dat verdachte kennelijk wilde dat zijn bericht geloofd zou worden. De
omstandigheid dat verdachte kort daarvoor ook schrijft ‘ik ben in een psychose’, maakt niet dat
geen sprake was van dit oogmerk.

Ten aanzien van feit 4 is de rechtbank van oordeel dat het enkele feit dat het in het bericht
genoemde tijdstip (‘morgenmiddag’) reeds verstreken was op het moment dat [naam 3] kennis
nam van de bedreigende tekst, niet maakt dat bij hem geen reële vrees kon ontstaan dat iemand
hem iets wilde aandoen. Die vrees volgt namelijk niet zo zeer uit het genoemde tijdstip, maar uit
de beschreven gedraging.

Ten aanzien van alle feiten ziet de rechtbank onvoldoende aanwijzingen dat verdachte de feiten
tezamen en in vereniging met (een) ander(en) heeft gepleegd. In het bijzonder blijkt ten aanzien
van feit 5 uit het dossier niet dat [naam 5] en/of [naam 8] ten tijde van de oplichting daarvan op
de hoogte waren en daaraan nauw en bewust hebben meegewerkt. Voor zover steeds is ten
laste gelegd dat verdachte de feiten samen met anderen heeft gepleegd, zal hij daarvan worden
vrijgesproken.
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De rechtbank vindt bewezen dat verdachte

Ten aanzien van feit 1 primair

op 18 december 2016 in Nederland, gegevens, te weten een Facebookbericht, heeft doorgegeven met
het oogmerk anderen ten onrechte te doen geloven dat op een voor het publiek toegankelijke plaats,
te weten Station Amsterdam Centraal, een voorwerp aanwezig was, waardoor een ontploffing kon
worden teweeggebracht,

immers heeft hij, verdachte, een Facebookbericht geplaatst via een gehackt account en waarin hij de
NOS en de Politie Amsterdam heeft getagd met de volgende dreigende tekst:

"Vandaag om 1 uur zal Amsterdam Centraal niet meer staan en zullen alle mensen die er bij waren niet
meer onder ons zijn. NOS Politie Amsterdam er zullen vershillende explosieven tot ontploffing worden
gebracht";

Ten aanzien van feit 2

in de periode van 18 december 2016 tot en met 23 december 2016 in Nederland, opzettelijk en
wederrechtelijk, in (een gedeelte van) geautomatiseerde werken, te weten een Facebook-account en
een Hotmail-account toebehorende aan [naam 1] en een Facebook-account toebehorende aan [naam
2] , is binnengedrongen met behulp van een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse
hoedanigheid, te weten het onbevoegd gebruik maken van de gebruikersnaam en het e-mailadres en
het wachtwoord;

Ten aanzien van feit 3

in de periode van 18 december 2016 tot en met 23 december 2016 in Nederland opzettelijk en
wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische persoonsgegevens, van
[naam 1] en [naam 2] heeft gebruikt met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit dat
gebruik enig nadeel kan ontstaan, doordat verdachte onder meer, berichten op de Facebook-accounts
van voorgenoemde [naam 1] en [naam 2] heeft geplaatst en een e-mailadres op naam van [naam 1]
heeft gebruikt, als ware hij, verdachte, die [naam 1] en [naam 2] ;

Ten aanzien van feit 4

in de periode van 18 december 2016 tot en met 6 januari 2017 in Nederland [naam 3] heeft bedreigd
met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend via een
Facebook-bericht vanaf een gehackt account voorgenoemde [naam 3] het volgende bericht gestuurd:
"morgen kom ik de boel overhoop schieten";

Ten aanzien van feit 5

in de periode van 16 december 2016 tot en met 20 januari 2017 in Nederland, met het oogmerk om
zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en een
valse hoedanigheid de H&M heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten cadeaukaarten, en
ICS heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, te weten geldbedragen, door online met een valse
naam en met onrechtmatig verkregen creditcardgegevens, voornoemde cadeaukaarten te bestellen
en naar een eigen e-mailadres te laten sturen;

4 Bewezenverklaring
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6.1.

6.2.

6.3.

Ten aanzien van feit 6

in de periode van 18 november 2016 tot en met 15 februari 2017 te Lelystad, een technisch
hulpmiddel, te weten het software programma Havij Pro, welk programma gebruikt wordt om
databases van websites te hacken door middel van SQL-injecties, dat hoofdzakelijk ontworpen is tot
het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab eerste lid Wetboek van Strafrecht, namelijk te
weten het binnendringen van een geautomatiseerd werk door middel van een manipulatie van de
aanwezige SQL-database (SQL-injectie), voorhanden heeft gehad, met het oogmerk dat daarmee een
van die misdrijven werd gepleegd.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is
hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank baseert haar overtuiging dat verdachte de bewezen feiten heeft begaan op de feiten en
omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn omschreven. Die bewijsmiddelen zijn vervat in (de
voetnoten bij) paragraaf 3.3.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft verzocht om het adolescentenstrafrecht (ASR) toe te passen en zij
heeft gevorderd dat verdachte voor de door haar bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld
tot een jeugddetentie van negentig dagen, met aftrek van voorarrest, waarvan 48 dagen
voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en met als bijzondere voorwaarde een
meldplicht bij de jeugdreclassering. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat aan
verdachte een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) wordt opgelegd.

Het strafmaatverweer van de verdediging

De raadsvrouw verzoekt om ASR toe te passen. De raadsvrouw verzoekt, mede gelet op het
tijdsverloop sinds de ten laste gelegde feiten, om te volstaan met de tijd die verdachte in
voorarrest heeft doorgebracht, eventueel in combinatie met een voorwaardelijk strafdeel. De
raadsvrouw vraagt verder geen onvoorwaardelijke jeugddetentie of taakstraf op te leggen, en om
geen bijzondere voorwaarden of een GBM op te leggen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank legt aan verdachte een jeugddetentie op van 90 dagen, waarvan 47 dagen
voorwaardelijk en met bijzondere voorwaarden, en een werkstraf van 180 uren. Daarvoor vindt de
rechtbank het volgende van belang.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende cybercrime-feiten. Verdachte heeft op
twee momenten onrechtmatig gebruik gemaakt van Facebookaccounts van willekeurige derden,

5 Bewijs

6 Motivering van de straffen en maatregelen
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waarbij verdachte berichten op Facebook heeft geplaatst. Een deel van de door verdachte
geplaatste berichten zijn door hun inhoud ook strafbaar. Zo heeft verdachte een valse bommelding
geplaatst en zijn voormalige baas bedreigd. Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan
creditcardfraude door voor veertig euro aan cadeaukaarten te bestellen. Tot slot heeft verdachte
hacksoftware in zijn bezit gehad.

Verdachte heeft met zijn handelen veel overlast en nadeel veroorzaakt. Naar aanleiding van de
bommelding is door de politie een grootschalig onderzoek gestart. De mensen van wie het
Facebookaccount door verdachte is misbruikt, zijn geconfronteerd met strafbare feiten die uit hun
naam, en ten overstaan van hun sociale omgeving zijn gepleegd. De mensen aan wie of over wie
verdachte berichten op Facebook heeft geplaatst, zijn geconfronteerd met die ongewenste inhoud.
De rechtbank rekent dit verdachte aan.

Bij het bepalen van straf kijkt de rechtbank ook naar de persoon van verdachte. In dat kader heeft
de rechtbank in de eerste plaats gekeken naar het strafblad van verdachte van 27 november
2018. Hieruit volgt dat verdachte voorafgaand aan de bewezen verklaarde feiten niet eerder was
veroordeeld. Nadien is verdachte wel veroordeeld ter zake van een misdrijf en een overtreding. De
rechtbank houdt daarmee op grond van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht rekening.

De rechtbank heeft ook gekeken naar een psychologisch rapport van 11 augustus 2017. De
psycholoog komt tot de conclusie dat bij verdachte sprake is van een lichte variant van een
stoornis in het autismespectrum (ASS) en een lichte variant van de aandachtstekortstoornis (ADD).
Het was voor de psycholoog echter niet mogelijk om een verband te leggen tussen deze
diagnoses en de ten laste gelegde (en door de rechtbank bewezen verklaarde) feiten. De
psycholoog adviseert wel om het ASR toe te passen, onder meer omdat de
handelingsvaardigheden van verdachte nog in ontwikkeling zijn: verdachte kan zijn eigen gedrag
wat moeilijk organiseren en hij kan de risico’s van zijn handelen niet goed inschatten.

Ook de reclassering adviseert in haar advies van 17 juli 2017 om het ASR toe te passen.

De rechtbank ziet, net als de officier van justitie en de raadsvrouw, in deze adviezen aanleiding
om ten behoeve van de straftoemeting het ASR toe te passen.

De rechtbank ziet op dit moment onvoldoende aanleiding om een GBM aan verdachte op te leggen.
De met betrekking tot verdachte opgemaakte rapporten zijn enigszins gedateerd en daardoor is
het niet mogelijk om een specifiek, op de huidige situatie toegespitst kader op te stellen voor de
GBM. De rechtbank vindt het niet noodzakelijk om de behandeling van de strafzaak om deze reden
aan te houden. Daarvoor is van belang dat de reclassering in haar advies van 17 juli 2017 een
meer algemeen kader heeft geadviseerd, bestaande uit een meldplicht, een nog nader in te vullen
ambulante behandeling en het opvolgen van aanwijzingen van de reclassering. Die voorwaarden
kan de rechtbank ook opleggen in het kader van een voorwaardelijk strafdeel.

De rechtbank vindt het ook noodzakelijk om die bijzondere voorwaarden op te leggen. Verdachte
heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten en verdachte heeft ter zitting bij de
rechtbank de indruk gewekt niet in te zien welke negatieve impact zijn handelen heeft gehad. Dat
maakt dat de rechtbank een gevaar ziet dat verdachte opnieuw soortgelijke strafbare feiten zal
gaan plegen. Toezicht door de reclassering en begeleiding/behandeling met betrekking tot de door
de psycholoog vastgestelde stoornissen (ASS en ADD) kunnen eraan bijdragen dat verdachte niet
opnieuw strafbare feiten zal gaan plegen.

De rechtbank ziet ook aanleiding om naast een deels voorwaardelijke jeugddetentie, waarbij het
onvoorwaardelijke deel gelijk is aan het reeds ondergane voorarrest20, ook een werkstraf aan
verdachte op te leggen. Daarmee wordt de ernst van de bewezenverklaarde feiten tot uitdrukking
gebracht en dit moet eraan bijdragen dat verdachte ondervindt dat zijn gedragingen niet worden
geaccepteerd door de samenleving.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

De vordering

De benadeelde partij [naam 3] vordert 750,- euro, te vermeerderen met de wettelijke rente
daarover, als vergoeding van immateriële schade die hij stelt geleden te hebben als gevolg van
het als feit 4 bewezenverklaarde feit.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie vordert dat de vordering wordt toegewezen tot een bedrag van 200,- euro
en dat de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging verzoekt de vordering af te wijzen, omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in zijn vordering, omdat de
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

In de vordering zoals die nu is ingediend, is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van zodanige
omstandigheden dat de benadeelde partij op grond van artikel 6:106, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek in aanmerking komt voor vergoeding van de opgevoerde immateriële schade. Daarvoor is
van belang dat enkel ‘psychisch onbehagen’ of ‘het zich gekwetst voelen’ geen geestelijk letsel
oplevert in de zin van voornoemde wettelijke bepaling.

Het toelaten van nadere bewijslevering zou betekenen dat de behandeling van de strafzaak moet
worden aangehouden. Dat maakt dat de behandeling van de vordering een onevenredige
belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij kan zijn vordering bij de burgerlijke
rechter aanbrengen.

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 63, 77c, 77g, 77i, 77m, 77n, 77p, 77x, 77y, 77z,
77aa, 77gg, 138ab, 139d, 142a, 231b, 285 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze wettelijke voorschriften zijn toepasselijk zoals geldend ten tijde van het bewezen geachte.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.

7 Benadeelde partij

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

9 Beslissing
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Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is
vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen
verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezenverklaarde levert op:

Feit 1 primair

- gegevens doorgeven met het oogmerk een ander ten onrechte te doen geloven dat op een voor het
publiek toegankelijke plaats een voorwerp aanwezig is waardoor een ontploffing kan worden
teweeggebracht;

Feit 2

- computervredebreuk, meermalen gepleegd;

Feit 3

- opzettelijk en wederrechtelijk identificerende persoonsgegevens, niet zijnde biometrische
persoonsgegevens, van een ander gebruiken met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen, waardoor uit
dat gebruik enig nadeel kan ontstaan, meermalen gepleegd;

Feit 4

- bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht;

Feit 5

- oplichting;

Feit 6

- met het oogmerk dat daarmee een misdrijf als bedoeld in artikel 138ab, eerste lid, van het Wetboek van
Strafrecht wordt gepleegd, een technisch hulpmiddel dat hoofdzakelijk ontworpen is tot het plegen van
zodanig misdrijf voorhanden hebben.

Verklaart het bewezene strafbaar.
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Verklaart verdachte, [verdachte], daarvoor strafbaar.

- Veroordeelt verdachte tot een jeugddetentie van 90 (negentig) dagen.

Beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en
in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht
zal worden.

Beveelt dat een gedeelte, groot 47 (zevenenveertig) dagen, van deze jeugddetentie niet zal worden
ten uitvoer gelegd, tenzij later anders wordt gelast.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een
strafbaar feit schuldig maakt of ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit geen medewerking
heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld
in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden, dan wel de hierna te
noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarden dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd

1. moet melden bij het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering ( [adres 1] ) op door die
jeugdreclassering te bepalen tijdstippen en zich zo frequent en zo lang deze instelling dat
noodzakelijk acht zal blijven melden;

2. wordt verplicht om zich te laten begeleiden/behandelen bij een nog nader door het NIFP te
indiceren (forensisch) ambulante behandeling bij een nog nader te indiceren begeleidings-
/behandelzorginstantie, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij de veroordeelde zich zal
houden aan de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de
instelling/behandelaar zullen worden gegeven;

3. wordt verplicht om zich te houden aan de aanwijzingen die hem door de reclassering worden
gegeven, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

Geeft opdracht aan het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering te Lelystad tot het houden
van toezicht op de naleving van voormelde bijzondere voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve
daarvan te begeleiden;

- Veroordeelt verdachte tot een taakstraf bestaande uit een werkstraf voor de duur van 180
(honderdtachtig) uren.

Beveelt dat, als de verdachte de taakstraf niet naar behoren heeft verricht, vervangende
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jeugddetentie zal worden toegepast voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Verklaart de benadeelde partij [naam 3] niet-ontvankelijk in zijn vordering.

Heft op het - geschorste - bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door

mr. J. Knol, voorzitter,

mrs. J.P.W. Helmonds en J.M. Jongkind, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. C. Wolswinkel, griffier,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 9 januari 2019.

Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar
bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier bevinden, volgens de in
dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in
de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 138.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 121-126.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 139.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 197-198.

Een aanvullend proces-verbaal van aangifte, pag. 150.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 100.

Een proces-verbaal van aangifte, pag. 359-360.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 191-193.

Een proces-verbaal getuigenverklaring, pag. 207-208.

Een verslag van binnentreden (pag. 46) en een geschrift, zijnde een beslaglijst [adres]
[woonplaats] (pag. 332).

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 56.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 58-60.

Een proces-verbaal van verhoor, pag. 39.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 69-72.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 65-66.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 354.

Een proces-verbaal van bevindingen, pag. 52-53.

Verklaring van verdachte ter terechtzitting van 19 december 2018.

De rechtbank gaat – anders dan de officier van justitie en de verdediging – ervan uit dat verdachte
reeds 43 dagen in voorarrest heeft gezeten (18 april - 30 mei 2017). Daarvoor is van belang dat de
rechtbank conform de huidige LOVS-afspraken niet de nachten, maar de dagen telt.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 30-03-2010

Datum publicatie 31-03-2010

Zaaknummer 08/02059

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BK4794

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Art. 245 Sr. ‘Ontuchtige handelingen’. Sociaal ethische norm. Trio met 15-jarige.
Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van omstandigheden die
meebrengen dat seksuele handelingen niet als ontuchtig kunnen worden
aangemerkt, komt het in belangrijke mate aan op de aan de feitenrechter
voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval. Het
oordeel daaromtrent kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst. Het
Hof heeft dat aan te leggen toetsingskader niet miskend. Tegen de achtergrond van
het belang dat art. 245 Sr beoogt te beschermen en in het licht van hetgeen door
het Hof omtrent de toedracht is vastgesteld, is diens oordeel onjuist noch
onbegrijpelijk.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 245

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2010, 476 
NJ 2010/376 met annotatie van N. Keijzer 
NJB 2010, 879 
NBSTRAF 2010/171 
FJR 2019/5.1 

Uitspraak

30 maart 2010

Strafkamer

nr. 08/02059

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 29 april
2008, nummer 20/002947-07, in de strafzaak tegen:

ECLI:NL:HR:2010:BK4794
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[Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989, wonende te [woonplaats].

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. I.A.C. Cools, advocaat te Tilburg, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Jörg heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot
verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw
te worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

2.1. Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat te dezen sprake was van ontuchtige
handelingen als bedoeld in art. 245 Sr.

2.2.1. Aan de verdachte is bij inleidende dagvaarding tenlastegelegd dat:

"hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 juli 2006 te Tilburg, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [slachtoffer], die de leeftijd van twaalf jaren
maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)
heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het
lichaam van [slachtoffer], hebbende verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s):

- zijn/hun penis, meermalen, in elk geval eenmaal, in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht;

- zijn/hun penis, meermalen, in elk geval eenmaal, in de mond van [slachtoffer] geduwd/gebracht
en/of zich door [slachtoffer] laten pijpen."

2.2.2. Daarvan is door de Rechtbank bewezenverklaard dat:

"hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 juli 2006 te Tilburg met [slachtoffer], die
de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een
ontuchtige handeling heeft gepleegd, die bestond uit het seksueel binnendringen van het lichaam van
[slachtoffer], hebbende verdachte zijn penis in de vagina van [slachtoffer] geduwd/gebracht."

2.2.3. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

a. een proces-verbaal van politie, voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 1]:

"Ik doe aangifte namens mijn dochter [slachtoffer].

Omstreeks 03.30 - 04.00 uur ben ik alleen met de taxi naar huis gegaan. Ik kwam thuis. Niemand was
daar aanwezig. Iets na vier uur belde ik [betrokkene 2]. Ik had [slachtoffer] een paar keer geprobeerd
te bellen maar zij nam niet op. [Slachtoffer] had normaal gesproken al thuis moeten zijn. [Betrokkene
2] vertelde dat [slachtoffer] niet bij haar was maar dat ze met [betrokkene 3] mee was gegaan.
[Betrokkene 2] zei: "Hoe kon ze dat nou doen, met [betrokkene 3] mee gaan", "wij stonden bij de
jassen in de [A]. Ik had nog gezegd wacht op ons maar toen ik me omdraaide was ze al weg".
Blijkbaar had [slachtoffer] tegen [betrokkene 2] gezegd dat ze met [betrokkene 3] mee zou gaan.
Zondag 's morgens omstreeks half negen/negen uur werd ik wakker. Ik zag dat [slachtoffer] thuis
was. Ik vroeg wat er gebeurd was. [Slachtoffer] zei toen dat ze met [betrokkene 3] sex had gehad."

b. een proces-verbaal van politie, voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 2]:
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"Het klopt dat u zegt dat ik in juni/juli 2006 op een zaterdagavond samen met [slachtoffer] ben gaan
stappen in Tilburg. In de stad zijn wij, ik en [slachtoffer], naar de [A] gegaan. In de [A] was ook
[betrokkene 3] met zijn vrienden groep. [Slachtoffer] is helemaal geobsedeerd van [betrokkene 3]. Zij
wilde steeds met [betrokkene 3] gaan praten. [Slachtoffer] is en was verliefd op [betrokkene 3]. Mijn
conclusie is dan ook dat [slachtoffer] toen ook al verliefd was op [betrokkene 3]. De kamer van
[slachtoffer] hing vol met foto's van [betrokkene 3]. Voordat wij gingen stappen zei [slachtoffer] tegen
mij dat zij wel met [betrokkene 3] naar bed wilde. Ik hoorde van iemand dat [slachtoffer], [betrokkene
3] en [verdachte] naar de jassen waren gelopen. Ik wist dat niet. Toen ik buiten kwam zag ik dat
[slachtoffer] en [betrokkene 3] en [verdachte] weg waren. Ik belde vervolgens naar het mobiele
nummer van [slachtoffer]. Ze nam op. [Slachtoffer] vertelde dat ze onderweg was naar het huis van
[betrokkene 3]. Hierna heb ik nog geprobeerd om terug te bellen. Ik hoorde op een gegeven moment
geschreeuw. Kennelijk had [slachtoffer] gedronken. Ik vroeg toen aan [slachtoffer] of ze zo wilde
komen. [slachtoffer] zei toen dat ik even moest wachten en dat ze nu niet kon. Hierna heeft zij
opgehangen. Omstreeks 6/7 uur kwam [slachtoffer] thuis. Wij, ik en haar moeder, waren heel boos op
haar. Dit omdat ze zelf was meegegaan met [betrokkene 3]. Toen haar moeder even weg was
vertelde [slachtoffer] dat ze verkracht was door [betrokkene 3] en [verdachte]. [Slachtoffer] vertelde
dat ze moest gaan strippen. [Slachtoffer] is verliefd op [betrokkene 3] en hij maakt gebruik van haar
en de groep ook."

c. een proces-verbaal van politie, opgemaakt door de opsporingsambtenaar [verbalisant 1], voor
zover inhoudende als relaas van de verbalisant:

"Verhoorder [betrokkene 4] wordt aangeduid als "M" en [slachtoffer] als "I".

M: Welke datum was het?

I: Volgens mij was het juli of in juni.

I: Volgens mij is het 18 juli want 19 juni is mijn zus jarig en een dag daarvoor was het niet gebeurd.
Dus volgens mij juli.

M: Nou heb je toen straks al gezegd dat je ruzie had met [betrokkene 3]. Ben je ooit bevriend
geweest met hem dan?

I: Ja

I: Ik denk dat ik hem....eh een jaartje goed kende.

M: Hoe is dat met [verdachte]?

I: [Verdachte] ken ik al heel lang. Ik ken hem al 5 jaar of zo. Daar ben ik altijd goede vrienden mee
geweest.

M: Heb je, behoudens dan deze keer...heb je al vaker seks gehad met [betrokkene 3]?

I: Ik heb een keer wel seks met hem gehad toen ik met hem bevriend was.

M: Toen je met hem bevriend was heb je seks met hem gehad? Was het toen vrijwillig of niet
vrijwilllig?

I: Vrijwillig.

M: Toen was het vrijwillig. En met [verdachte]?

I: Met [verdachte] niet."

d. een proces-verbaal van politie, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte:

"Over die nacht met [slachtoffer]. Ik had mijn moeder gebeld en die vond het goed dat ik bij
[betrokkene 3] zou slapen. Op zaterdag om ongeveer 23.00 of 24.00 uur zijn we naar De [A] gegaan.
[Slachtoffer] was zelf ook in de [A]. Ze waren met elkaar aan het praten. Tegen sluitingstijd kwam ze
weer bij ons. Ze ging snel naar buiten, samen met ons. [Betrokkene 3] had tegen mij gezegd dat
[slachtoffer] mee zou gaan om een beetje te chillen. In de taxi ben ik voor gaan zitten. Zij zaten
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achter. Het was niet echt intiem, maar je voelde dat er achter je iets gebeurde. Ik zag dat [slachtoffer]
over de benen van [betrokkene 3] wreef, en hij bij haar. Ook dat [slachtoffer] met haar hoofd op de
schouder van [betrokkene 3] lag. Thuisgekomen bij [betrokkene 3]. [Slachtoffer] kwam ook naar de
kamer van [betrokkene 3]. [Betrokkene 3] ging naast [slachtoffer] zitten, aan de andere kant van
[slachtoffer], dus rechts van haar. Ze begonnen te strelen en te zoenen. Gewoon tongzoenen. Dan
gingen ze weer staan en dan gingen ze weer zitten. [Betrokkene 3] vroeg aan [slachtoffer] of ze voor
ons wilde strippen. [Slachtoffer] zei: "dan moet je niet lachen als ik ga strippen". Ze keek mij zo aan
van: "wat vind jij er van". Wat ik eigenlijk niet snap, ze was zo heel makkelijk. Een ander meisje zou
allemaal zo gezegd hebben van "ja....en zo". Zij deed het gewoon. [Betrokkene 3] en ik bleven op de
bank zitten. [Slachtoffer] begon te strippen. Ze deed haar kleding uit, tot haar string en BH. We
werden er heel geil van. Ik vroeg aan [betrokkene 3] of hij condooms had. Hij zei dat die in het kastje
lagen. U vraagt waarom ik dat vroeg. Ik wist al dat er seks zou komen. We waren helemaal geil en ze
had al bijna alles uit. Ik pakte de condooms, en ging weer naar de bank. Ik zag dat [slachtoffer] met
[betrokkene 3], tegen hem aan stond te dansen. Zo met haar tieten en zo. Ik zat half op de bank en
[slachtoffer] lag tegen [betrokkene 3] aan. Ik gaf een condoom aan [betrokkene 3] en ik hoorde dat
[slachtoffer] tegen ons zei: "trek jullie kleren maar uit". Ze draaide zo om ons geil te maken. Wij waren
aan het uitkleden en ik was steeds dichter naar hun toegeschoven. [Betrokkene 3] had het condoom
aan gedaan. [Betrokkene 3] stond op. Ze gingen weer kussen en [slachtoffer] en [betrokkene 3]
gingen op de grond. [Slachtoffer] lag tegen [betrokkene 3] aan met haar rug. "Doggiestijl". Ik was met
mijn condoom bezig. Ik ging net op staan en keek naar [betrokkene 3]. Hij lachtte en ik ging achter
[slachtoffer]. U vraagt aan mij hoe [slachtoffer] reageerde toen ik van achteren kwam. Ze maakte
allemaal van die geile geluiden. Met 1 hand was ze bezig met [betrokkene 3] en met haar andere
hand wreef ze aan mijn benen. Het lukte niet. [Slachtoffer] ging liggen. Ik zei tegen [betrokkene 3] dat
hij maar eerst moest gaan en ik daarna. [Slachtoffer] en [betrokkene 3] gingen neuken. Hij kwam de
eerste keer al klaar. Hij liep, geloof ik, naar de wc. Toen [betrokkene 3] weg ging, ben ik meteen
begonnen. [Slachtoffer] vroeg wat voor standje we gingen doen. We deden het standje dat
[slachtoffer] met haar armen en handen over de bank is en ik neukte haar van achteren. Ik was bezig
en [betrokkene 3] kwam al terug."

e. de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg, voor zover inhoudende:

"[Betrokkene 3] en ik waren gaan stappen. Tegen sluitingstijd hadden [betrokkene 3] en [slachtoffer]
afgesproken om naar de kamer van [betrokkene 3] te gaan. Ik zou daar ook blijven slapen. We
hadden [slachtoffer] in de [A] ontmoet. Ik kende [slachtoffer] van zien. Ik wist dat zij contact had met
[betrokkene 3], maar hij had geen verkering met haar. Voor zover ik weet hadden ze geen relatie met
elkaar, maar in het verleden is er wel iets geweest tussen die twee. Toen we in de [A] waren had
[betrokkene 3] me, tegen sluitingstijd, verteld dat [slachtoffer] mee zou gaan. Ik vond dat goed. We
gingen met de zwarte taxi naar huis. Ik zat voorin en [betrokkene 3] en [slachtoffer] zaten achterin. Er
gebeurde niet echt veel. Ze waren intiem met elkaar. Ik vond het wel goed dat [slachtoffer] er bij was.
Ik had dit nooit eerder meegemaakt. Er gebeuren zoveel dingen, waarom zou er een meisje niet
meegaan met 2 jongens. Het schoot door mijn hoofd dat als er iets gebeurt, ik mee zou doen. Ik heb
wel eens meegemaakt dat [betrokkene 3] en [slachtoffer] in de [A] ruzie hadden met elkaar. Ze waren
elkaar aan het uitdagen. Ik zag aan [slachtoffer] niet dat ze bang was. In de kamer van [betrokkene
3] hebben we muziek gedraaid. [Slachtoffer] begon te strippen. Ze vroeg of we dat goed vonden. We
vonden dat goed. Het ging steeds verder. Ze heeft toen eerst gemeenschap gehad met [betrokkene
3], toen met mij. Ik heb niet gemerkt dat ze niet wilde. Het was een experiment om het uit te
proberen. [Slachtoffer] heeft zelf meegedaan."

f. een proces-verbaal van politie, voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 3]:

"Ik woon zelfstandig aan de [a-straat 1] te [woonplaats]."
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2.2.4. De Rechtbank heeft ten aanzien van de bewezenverklaring nog het volgende overwogen:

"Ter zitting heeft de raadsman aangevoerd dat uit de jurisprudentie blijkt dat onder omstandigheden
het ontuchtig karakter aan de gepleegde gedragingen kan komen te ontvallen. Dit is zo indien sprake
is van vrijwilligheid en indien er een gering leeftijdsverschil is tussen personen. Nu aan beide vereisten
in de onderhavige zaak is voldaan, dient verdachte vrijgesproken te worden van het hem ten laste
gelegde.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende.

De rechtbank stelt vast dat het volgende zich feitelijk heeft afgespeeld. Verdachte en zijn vriend
[betrokkene 3] besluiten in juli 2006 in Tilburg uit te gaan. Verdachte zou daarna bij [betrokkene 3]
blijven slapen. In de discotheek komen ze [slachtoffer] tegen. [Betrokkene 3] en [slachtoffer] kennen
elkaar en hebben eerder seks met elkaar gehad. Uit diverse verklaringen blijkt bovendien dat
[slachtoffer] verliefd was op [betrokkene 3]. Ze spreken af dat [slachtoffer] met verdachte en
[betrokkene 3] meegaat naar de kamer van [betrokkene 3]. In de kamer van [betrokkene 3] begint
[slachtoffer] te strippen. Zowel [betrokkene 3] als verdachte hebben daarna seks met haar. De
rechtbank heeft vastgesteld dat sprake is geweest van vaginale seks door beide jongens met
[slachtoffer].

Gesteld kan worden dat de sociaal-ethische norm de afgelopen jaren is verschoven, in die zin dat
jeugdigen op steeds jongere leeftijd seksuele handelingen verrichten. Artikel 245 van het Wetboek
van Strafrecht strekt echter tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die daartoe,
gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht worden niet of onvoldoende in staat te zijn. Hier
moet naar het oordeel van de rechtbank onverkort aan worden vastgehouden. Onder
omstandigheden kan aan zodanige handelingen met een minderjarige tussen de twaalf en zestien
jaren het ontuchtige karakter ontbreken; dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die vrijwillig
plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. In de onderhavige
zaak dient naar het oordeel van de rechtbank de vraag beantwoord te worden of er omstandigheden
waren, waardoor het ontuchtige karakter aan de door verdachten gepleegde handelingen is komen te
vervallen. Ten aanzien van verdachte is daarbij het volgende van belang:

* De rechtbank constateert dat het mogelijk niet kenbaar was voor verdachte of er sprake was van
onvrijwilligheid van de zijde van [slachtoffer];

* Verdachte was ten tijde van het plegen van de handelingen 17 jaar oud, terwijl [slachtoffer] 15 jaar
oud was. De rechtbank is van oordeel dat dit in beginsel als een gering leeftijdsverschil te
bestempelen is.

Niettemin acht de rechtbank ook onder voormelde omstandigheden de bedoelde norm geschonden op
het moment dat sprake is van twee jongens die besluiten één meisje van vijftien jaar mee te nemen
om vervolgens verregaande seksuele handelingen met haar te verrichten en waarbij in het geval van
verdachte geen sprake is van een eerdere seksuele dan wel affectieve relatie met [slachtoffer]. Met
name door het ontbreken van die relatie, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich schuldig
heeft gemaakt aan seksuele handelingen die sociaal-ethisch niet aanvaardbaar zijn en derhalve een
ontuchtig karakter hebben. Zelfs indien [slachtoffer] volmondig heeft ingestemd met de seksuele
handelingen, valt zij volledig onder de reikwijdte van artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. Het
verweer van de raadsman treft derhalve geen doel en zal worden verworpen."

2.3. Het Hof heeft zich in hoger beroep met het vonnis van de Rechtbank en met de redengeving
waarop dit berust verenigd en daartoe onder meer het volgende overwogen:

"Het hof verenigt zich met het beroepen vonnis en met de redengeving waarop dit berust (...).

Voorts verenigt het hof zich met het oordeel van de rechtbank dat met name het ontbreken van een
eerdere seksuele dan wel affectieve relatie van de verdachte met [slachtoffer], het oordeel wettigt dat
de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele handelingen die sociaal-ethisch niet
aanvaardbaar zijn en derhalve een ontuchtig karakter hebben, zeker in de context, zoals geschetst in
het vonnis waarin die seksuele handelingen hebben plaatsgevonden."
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2.4. De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 245 Sr. De daarin
voorkomende uitdrukking "ontuchtige handelingen" moet dus geacht worden aldaar te zijn gebezigd
in dezelfde betekenis als daaraan in art. 245 Sr toekomt.

2.5. De geschiedenis van de totstandkoming van de wet van 9 oktober 1991 tot wijziging van de art.
242 tot en met 249 Sr (Stb. 1991, 519) houdt ten aanzien van art. 245 Sr onder meer het volgende in:

(memorie van toelichting)

"Ik ben mij er echter van bewust dat op een aantal punten de huidige wetgeving onvoldoende
bescherming biedt tegen seksueel geweld. Ik heb overwogen of het mogelijk was een aantal
onderwerpen uit het genoemde wetsvoorstel te lichten. Het probleem deed zich echter voor dat het
wetsvoorstel een samenhangend geheel vormt en dat het zeer moeilijk is onderdelen daarvan op te
nemen in de bestaande wetgeving. Dit werd mede veroorzaakt doordat in het wetsvoorstel, in
navolging van het advies van de Commissie-Melai, wordt gesproken van "seksuele handelingen" in
plaats van, zoals in de huidige wet over "ontuchtige handelingen". De Commissie verkoos de kleurloze
term seksuele handeling boven de moreel geladen term ontucht en ontuchtige handelingen. In Noyon-
Langemeijer-Remmelink wordt gezegd: "Men zal mijns inziens bij ontucht meer moeten denken aan
handelingen, gericht op seksueel contact althans contact van seksuele aard in strijd met de sociaal-
ethische norm zonder dat het hier om buitengewone afschuwwekkende daden zou gaan" Hieruit blijkt
dat ook volgens dit commentaar ontucht of ontuchtige handelingen een andere, meer geladen,
betekenis hebben dan seksuele handelingen".

(Kamerstukken II, 1988-1989, 20 930, nr. 3, p. 2)

en

(memorie van antwoord)

"Vervolgens stelden deze leden dat de argumentatie om in het voorliggend voorstel de oude term
"ontucht of ontuchtige" handelingen te handhaven hen geenszins heeft kunnen overtuigen. Zij menen
met mij dat "ontucht" veronderstelt seksueel contact in strijd met de sociaal-ethische norm, doch zij
konden daaraan juist geen argument ontlenen bedoelde term te handhaven, waarbij voor de
strafbaarheid niet uitsluitend zou zijn vereist dat iemands seksuele integriteit is geschonden, maar
bovendien relevant is of er sprake is van strijd met de normen van de (toevallige) maatschappelijke
meerderheid - de dominerende publieke moraal. Dit zou naar de mening van deze leden niet anders
kunnen betekenen dan dat de staat optreedt als zedenmeester. Ik heb de indruk dat deze leden mijn
betoog omtrent het verschil tussen een bepaling waarin wordt gesproken over seksuele handelingen
en een bepaling waarin wordt gesproken over ontuchtige handelingen verkeerd hebben begrepen.
Het doel van de zedelijkheidswetgeving is naar mijn oordeel het beschermen van de seksuele
integriteit van personen, die daartoe zelf, op een bepaald moment dan wel in het algemeen, niet in
staat zijn. (...) De wet beschermt ook groepen van personen, die in het algemeen niet in staat worden
geacht zelf hun seksuele integriteit te beschermen. Dat zeer jeugdige kinderen daartoe niet in staat
zijn, is duidelijk. Zij dienen beschermd te worden tegen alle handelingen die als seksuele handelingen
kunnen worden gekwalificeerd. De vraag is hoe lang men jeugdigen moet beschermen, met andere
woorden op welke leeftijd zij kunnen worden geacht in staat te zijn hun seksuele
zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. In het Wetboek van Strafrecht is gekozen voor de leeftijdsgrens
van zestien jaar voor jeugdigen in het algemeen (...). Wanneer alle "seksuele handelingen" met
jeugdigen onder die leeftijd verboden zouden zijn, dan zou deze categorie geheel seksueel
onaantastbaar zijn. Een seksueel getint stoeipartijtje van jeugdigen zou dan onder de bepaling
vallen. Wanneer ouders - de jeugdigen zelf zullen geen aangifte doen als zij beiden wilden - aangifte
doen, zal het O.M. kunnen zeggen deze handelingen zijn niet "ontuchtig", want een dergelijke
stoeipartijtje is over het algemeen sociaal-ethisch aanvaard en het is ook sociaal-ethisch aanvaard
dat in die gevallen jeugdigen zelf beslissen"

(Kamerstukken II, 1988-1989, 20 930, nr. 5, p. 4-5)

en

(toelichting op de vierde nota van wijziging)
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"Personen tussen twaalf en zestien jaar echter kunnen niet in alle opzichten als weerloos worden
beschouwd. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld bij gering leeftijdsverschil, dat
feiten als hier bedoeld niet zonder meer als ontuchtig kunnen worden aangemerkt. Daarom moet ook
deze term in artikel 245 wel worden opgenomen. Dit betekent tevens dat ook als er een klacht wordt
ingediend het openbaar ministerie om die reden zou kunnen oordelen dat het feit niet strafbaar is en
afziet van strafvervolging."

(Kamerstukken II, 1990-1991, 20 930, nr. 13, p. 4)

2.6. Blijkens de wetsgeschiedenis strekt art. 245 Sr tot bescherming van de seksuele integriteit van
personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of
onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit
opzicht te overzien. Art. 245 Sr beschermt deze jeugdige personen ook tegen verleiding die mede van
henzelf kan uitgaan.

Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met een persoon tussen de twaalf en zestien
jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen
vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. Een scherpe
afgrenzing van dergelijke omstandigheden valt in haar algemeenheid niet te geven. Zoals uit de
hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis blijkt, heeft de wetgever bij de totstandkoming van art. 245
Sr in dit opzicht als maatstaf voor ogen gestaan of de desbetreffende seksuele handeling algemeen
als sociaal-ethisch is aanvaard.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het bij de beantwoording van de vraag of sprake is van dergelijke
omstandigheden die meebrengen dat seksuele handelingen niet als ontuchtig kunnen worden
aangemerkt, in belangrijke mate aankomt op de aan de feitenrechter voorbehouden weging en
waardering van de omstandigheden van het geval. Het oordeel daaromtrent kan in cassatie slechts in
beperkte mate worden getoetst.

2.7. Het Hof heeft het hier aan te leggen toetsingskader niet miskend. Het heeft - het vonnis van de
Rechtbank in zoverre bevestigend - geoordeeld dat de door de verdachte jegens de aangeefster
gepleegde seksuele handelingen als ontuchtig in de zin van art. 245 Sr moeten worden aangemerkt.
Het Hof heeft daarbij - blijkens de gebezigde bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen - de
volgende feiten en omstandigheden in aanmerking genomen:

i. de verdachte was ten tijde van het plegen van de handelingen 17 jaar oud en de aangeefster was
toen 15 jaar oud;

ii. de aangeefster is op een zaterdagavond met haar vriendin [betrokkene 2] gaan stappen in de [A] in
Tilburg, waar ook [betrokkene 3] was met zijn vriendengroep;

iii. de aangeefster was verliefd op [betrokkene 3]; zij was helemaal door hem geobsedeerd;
[betrokkene 3] maakt gebruik van haar en zijn vriendengroep ook;

iv. de aangeefster had haar vriendin [betrokkene 2] verteld wel met [betrokkene 3] naar bed te willen;

v. [betrokkene 3] en de verdachte hebben de aangeefster 's nachts na het uitgaan in een taxi
meegenomen naar het huis van [betrokkene 3];

vi. de aangeefster had gedronken;

vii. de aangeefster en [betrokkene 3] zaten op de achterbank van de taxi en waren intiem met elkaar,
waarna zij thuis bij [betrokkene 3] elkaar begonnen te strelen en te zoenen;

viii. de aangeefster heeft zich thuis bij [betrokkene 3] uitgekleed en heeft toen met [betrokkene 3] en
met de verdachte in elkaars bijzijn geslachtsgemeenschap gehad;

ix. daarbij was volgens de aangeefster de seks met de verdachte niet vrijwillig;

x. de aangeefster heeft eerder vrijwillig seks met [betrokkene 3] gehad toen zij met hem bevriend
was;
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xi. van een eerdere seksuele of affectieve relatie van de verdachte met de aangeefster was geen
sprake.

2.8. Tegen de achtergrond van het belang dat art. 245 Sr beoogt te beschermen en in het licht van
hetgeen door het Hof omtrent de toedracht is vastgesteld, geeft zijn oordeel niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting terwijl het ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk is.

2.9. Het middel faalt.

3. Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

Op de verdachte is het strafrecht voor jeugdigen toegepast. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer
dan 16 maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op de aan de verdachte
opgelegde werkstraf voor de duur van tachtig uren waarvan veertig uren voorwaardelijk en de mate
waarin de redelijke termijn is overschreden, is er geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke
termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad met dat oordeel volstaan.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H. Koster als voorzitter, en de raadsheren J.W. Ilsink,
W.M.E. Thomassen, H.A.G. Splinter-van Kan en W.F. Groos, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken op 30 maart 2010.
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3.2.1.

3.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 7 februari 2017, nummer 21/000053-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1999.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.J. Lamers, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

Namens de benadeelde partij [betrokkene 1] heeft M.A.J. Kubatsch, advocaat te Utrecht, een
verweerschrift ingediend.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van
het beroep.

2. Beoordeling van het eerste en het tweede middel

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het middel behelst de klacht dat het Hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk, althans
ontoereikend gemotiveerd, de gestelde bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar heeft
verklaard.

Het Hof heeft de verdachte ter zake van:

1. met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft
bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het
seksueel binnendringen van het lichaam";

3. " opzettelijk bankbiljetten waarvan de valsheid hem bekend was doen uitgeven, met het
oogmerk om ze als echt en onvervalst te doen uitgeven";

4. " opzettelijk bankbiljetten waarvan de valsheid hem, toen hij ze ontving, bekend was, met
het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad
hebben"; en

6. " diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk
om, het bezit van het gestolene te verzekeren"

veroordeeld tot onder meer voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden met een
proeftijd van twee jaren en met bijzondere voorwaarden als in het arrest omschreven. Het
dictum van het bestreden arrest houdt dienaangaande het volgende in:

"Veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de jeugddetentie niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later
anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2

1 Geding in cassatie

3 Beoordeling van het derde middel
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3.2.2.

(twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de
proeftijd van 2 (twee) jaren of ten behoeve van het vaststellen van zijn/haar identiteit geen
medewerking heeft verleend aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of geen
identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage heeft
aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in
artikel 77aa, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan
huisbezoeken daaronder begrepen, of geen medewerking heeft verleend aan het
reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met vierde lid, van het Wetboek
van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna
te noemen bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

De bijzondere voorwaarden:

- De verdachte moet zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en
aanwijzingen die in het kader van de maatregel Toezicht en Begeleiding, worden gegeven
door of namens Samen Veilig Midden-Nederland, ook als dat inhoudt

- het meewerken aan een dagbesteding/

arbeidstoeleiding, ook als dat inhoudt vrijwilligerswerk;

- het meewerken aan begeleid wonen/

zelfstandigheidstraining.

- Dat het verdachte gedurende de eerste 6 (zes) maanden van de proeftijd verboden is
contact te leggen of te laten leggen met [betrokkene 1].

Waarbij aan de gecertificeerde instelling te weten Samen Veilig Midden-Nederland te Houten
opdracht wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de
verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden.

Beveelt dat voormelde bijzondere voorwaarden en het uit te oefenen reclasseringstoezicht,
dadelijk uitvoerbaar zijn."

Het Hof heeft ten aanzien van de strafoplegging onder meer het volgende overwogen:

"Het hof heeft bij de strafoplegging in het bijzonder rekening gehouden met de ernst van de
feiten. Verdachte heeft ontuchtige handelingen gepleegd met een zwakbegaafd meisje van
13 jaar. Hij heeft hiermee ernstig inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit. Hij heeft
hierbij geen enkele rekening gehouden met haar gevoelens en de gevolgen die het voor
haar zouden hebben. Hij heeft enkel gedacht aan zijn eigen lustgevoelens. De ervaring leert
dat slachtoffers van dergelijke feiten nog lange tijd psychische klachten ondervinden. Uit de
verklaring die de moeder van [betrokkene 1] ter zitting heeft afgelegd blijkt dat [betrokkene
1] nog steeds klachten heeft als gevolg van hetgeen haar is overkomen. Daarnaast heeft
verdachte valse bankbiljetten doen uitgeven, vals geld in bezit gehad en heeft hij een
straatroof gepleegd. Ook dit zijn naar het oordeel van het hof ernstige feiten.

Het hof heeft kennis genomen van het Uittreksel Justitiële Documentatie van 19 december
2016 waaruit blijkt dat verdachte eerder strafrechtelijk is veroordeeld voor een straatroof.
Gezien de ernst van de feiten is een geheel onvoorwaardelijke jeugddetentie in beginsel
passend. Het hof houdt echter ook rekening met het feit dat artikel 63 van het Wetboek van
Strafrecht van toepassing is en dat verdachte ten aanzien van het eerste
bewezenverklaarde feit van alle verdachten de jongste was. Het hof houdt bovendien
rekening met de over verdachte opgemaakte rapportages zoals het rapport van de Raad
voor de Kinderbescherming van 17 januari 2017, opgemaakt door [betrokkene 5]. Hieruit
komt naar voren dat bij verdachte sprake is van een laag intelligentieniveau. Hij heeft een IQ
van 73. Er zijn veel zorgen over de opgroei- en opvoedingssituatie van verdachte.
Geadviseerd wordt een voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen met bijzondere
voorwaarden en een werkstraf. Dit is ter terechtzitting nog nader toegelicht door de
gezinsvoogd en door een medewerker van Samen Veilig (SAVE) Midden-Nederland. De eerder
door de rechtbank opgelegde leerstraf (Respect Limits) bestaat niet meer, zodat het advies
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

in zoverre is beperkt tot een werkstraf. Verder is benadrukt dat het van belang is dat
verdachte door de Jeugdreclassering wordt begeleid, ook al wordt hij binnenkort 18 jaar.

Al het voorgaande in aanmerking genomen acht het hof met de advocaat-generaal een
voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van de hierna
aan te geven duur, passend en geboden. Het hof zal in elk geval de bijzondere voorwaarde
van toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering (SAVE) opleggen.

De advocaat-generaal heeft bovendien gevorderd om naast een werkstraf en een
voorwaardelijke jeugddetentie als bijzondere voorwaarde een contact- en locatieverbod op
te leggen (Xenos en de onderdoorgang bij de bibliotheek in Houten). Ter terechtzitting is
gebleken dat verdachte nog regelmatig contact heeft met [betrokkene 1] en dat zij hiervan
veel hinder ondervindt. De raadsman heeft verklaard dat een contactverbod akkoord is, maar
een locatieverbod niet, onder meer omdat verdachte daar in de buurt werkt.

Het hof is van oordeel dat een contactverbod met [betrokkene 1] passend en geboden is.
Het gevorderde locatieverbod zal het hof niet opleggen. Het hof merkt op dat het
contactverbod met [betrokkene 1] uiteraard ook geldt als zij zich in de Xenos bevindt.

Het hof is voorts van oordeel dat gezien de vele zorgen die er zijn omtrent verdachte er
ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het
lichaam van één of meer personen. Het hof zal daarom ook de dadelijke uitvoerbaarheid van
de bijzondere voorwaarden bevelen."

Art. 77za, eerste lid, Sr luidt:

"De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van het openbaar ministerie,
bevelen dat de op grond van artikel 77z gestelde voorwaarden, en het op grond van artikel 77aa
uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn, indien er ernstig rekening mee moet worden
gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen."

Een rechterlijke uitspraak mag in de regel pas ten uitvoer worden gelegd nadat zij onherroepelijk
is geworden. De in art. 77za Sr voorziene uitzondering op deze regel met betrekking tot de
dadelijke uitvoerbaarheid van de op grond van art. 77z Sr gestelde bijzondere voorwaarden kan
voor de veroordeelde verstrekkende gevolgen hebben. Mede gelet daarop zal de rechter in de
motivering van zijn bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid ervan blijk dienen te geven zich ervan te
hebben vergewist dat aan de in art. 77za Sr gestelde voorwaarden is voldaan. (Vgl. HR 10 maart
2015, ECLI:NL:HR:2015:531, NJ 2015/237.)

Het Hof heeft geoordeeld dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte
wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Gelet op hetgeen is
bewezenverklaard en hetgeen het Hof overigens heeft overwogen is dat oordeel niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.

4 Beslissing
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van de Griend en M.T. Boerlage, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 19 juni 2018.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 17-04-2018

Datum publicatie 18-04-2018

Zaaknummer 17/00939

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:956

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie plv. AG. Drie middelen. Bewijsklacht ontuchtige handelingen abi 245 Sr,
klacht over toewijzing vordering benadeelde partij en klacht betreffende bevel
dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden. Strekt tot verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/00939 J
Zitting: 17 april 2018

Mr. D.J.M.W. Paridaens
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 7
februari 2017 wegens 1. “met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien
jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan
uit het seksueel binnendringen van het lichaam”, 3. “opzettelijk bankbiljetten waarvan de valsheid
hem bekend was doen uitgeven, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst te doen uitgeven”,
4. “opzettelijk bankbiljetten waarvan de valsheid hem, toen hij ze ontving, bekend was, met het
oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, in voorraad hebben” en 6.
“diefstal, gevolgd van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om, het
bezit van het gestolene te verzekeren” veroordeeld tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf
voor de duur van 140 uren, subsidiair 70 dagen jeugddetentie, met aftrek als bedoeld in art. 27(a)
Sr en een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden met een proeftijd van twee jaren.
Daarbij zijn bijzondere voorwaarden en reclasseringstoezicht opgelegd en dadelijk uitvoerbaar
verklaard. Tot slot heeft het hof de vorderingen van de benadeelde partijen geheel of gedeeltelijk
toegewezen en schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, een en ander zoals bij het arrest is
bepaald.

2. Namens de verdachte is cassatieberoep ingesteld en heeft mr. M.J. Lamers, advocaat te Utrecht,
drie middelen van cassatie voorgesteld. Namens de benadeelde partij heeft M.A.J. Kubatsch,
advocaat te Utrecht, een verweerschrift ingediend wat betreft het namens de verdachte
voorgestelde tweede middel.

3. Het eerste middel behelst de klacht dat het hof onjuist, althans onbegrijpelijk, althans onvoldoende
gemotiveerd het onder 1 ten laste gelegde heeft bewezenverklaard. Uit de toelichting op het
middel blijkt dat in het bijzonder wordt geklaagd dat het hof het tot vrijspraak strekkende verweer
van de verdediging, inhoudende dat er geen sprake was van ontuchtige handelingen,
onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen.

4. Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

ECLI:NL:PHR:2018:368
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“1:

hij op één tijdstip in de periode van 03 augustus 2013 tot en met 11 september 2013 te Houten, in
een flatwoning aan [adres] , alleen, met [betrokkene 1] , geboren op [geboortedatum] 2000 te
[geboorteplaats] , die de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten
echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd die bestonden uit het seksueel binnendringen van het
lichaam van [betrokkene 1] , hebbende verdachte - zijn/hun penis in de vagina van [betrokkene 1]
geduwd/gebracht.”

5. Het arrest van het hof van 7 februari 2017 houdt – voor zover relevant - in:

“Overwegingen met betrekking tot het bewijs van feit 1

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat het bestanddeel ontuchtig in feit
1 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De verdediging stelt zich op het standpunt dat de
seksuele handelingen waarvan in dit dossier is gebleken, in het bijzonder die op [adres] , binnen de
grenzen van de sociaal-ethische norm is gebleven.

(…)

In het bijzonder overweegt het hof het volgende.

Het hof is van oordeel dat de verklaringen van [betrokkene 1] , met name gelet op haar jeugdige
leeftijd en haar beperkte capaciteiten, slechts met meer dan de gebruikelijke behoedzaamheid voor
het bewijs kunnen worden gebruikt. [betrokkene 1] heeft diverse verklaringen afgelegd, bij de politie
in oktober 2013 (2 x) en in februari 2014 en tenslotte bij de rechter-commissaris in november 2015.

[betrokkene 1] heeft -kort gezegd- verklaard dat zij op enig moment in het flatje met drie
verschillende jongens achter elkaar seks heeft gehad. Ze vond dit niet leuk. Toen ze met de eerste
jongen ( [betrokkene 2] ) in de slaapkamer was, kwamen er nog twee jongens in de kamer. In al deze
gevallen zijn de jongens met hun piemel in haar vagina geweest. Ze kwamen na elkaar bij haar op
bed liggen, ze gebruikten een condoom. Ze moest blijven liggen toen de tweede jongen klaar was en
toen kwam de derde. Die zei “nog maar één en dan ben je ervan af, het duurt niet lang”. Nadat de
derde jongen seks met haar heeft gehad is ze naar beneden gegaan. De jongens hadden ook een
telefoon bij zich en zij dacht of was bang dat ze gefilmd was. Ze moest geld geven anders zouden de
filmpjes op internet worden geplaatst.

Haar verklaring vindt op belangrijke punten steun in de verklaring van verdachte die, onder meer bij
de politie op 22 mei 2014, heeft verklaard dat hij met [betrokkene 1] seks heeft gehad, onder andere
in de flat van [betrokkene 3] . Er waren toen meerdere jongens: hijzelf, [betrokkene 2] en [betrokkene
4] . Ze waren allemaal boven met het meisje. Hij heeft verklaard dat hij dacht dat het niet leuk is
geweest voor haar. Medeverdachte [betrokkene 4] heeft bij de politie op 20 mei 2014 verklaard dat
[betrokkene 1] beïnvloedbaar is en dat zij alleen maar ja, ja, ja zegt en geen nee kan zeggen.

Het hof is met de advocaat-generaal en de rechtbank van oordeel dat er voldoende wettig en
overtuigend bewijs aanwezig is om bewezen te achten dat verdachte in de woning aan [adres] zijn
penis in de vagina van [betrokkene 1] heeft geduwd/gebracht.

De vraag is opgeworpen of deze handelingen zijn aan te merken als ‘ontuchtige handelingen in de zin
van artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.
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Juridisch kader

De wetgever heeft sinds 2002 voor ogen gestaan dat het bij deze bepaling gaat om handelingen van
seksuele aard die in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Seksueel gedrag tussen leeftijdgenoten
dat in het huidig tijdgewricht als normaal wordt beschouwd, valt buiten het bereik van de strafwet
(aldus Memorie van Antwoord, Eerste Kamer, 27745). Normaal seksueel verkeer tussen jongeren is
geen ontucht. Er kan pas van ontucht sprake zijn bij seks tussen een kind en een aanmerkelijk ouder
persoon (aldus de Minister, Tweede Kamer, 27745, nr. 14). Aan de Memorie van Toelichting bij de
Goedkeuringswet bij het Verdrag van Lanzarote (Tweede Kamer, 2008, 31808) is de volgende passage
ontleend: “Onder het begrip ‘ontuchtige handelingen’ wordt verstaan: handelingen met een seksuele
strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. Normale consensuele seksuele contacten tussen
jonge leeftijdsgenoten zijn niet als zodanig aan te merken en vallen derhalve buiten de
strafwetgeving.”

Volgens de Hoge Raad kan onder omstandigheden aan seksuele handelingen met een persoon tussen
de twaalf en de zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn
indien die handelingen vrijwillig plaatsvonden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd
verschillen. Een scherpe afgrenzing van dergelijke omstandigheden valt in haar algemeenheid niet te
geven. Maatstaf is of de desbetreffende seksuele handeling algemeen als sociaal-ethisch is aanvaard.
Bij de beoordeling of sprake is van omstandigheden die meebrengen dat seksuele handelingen niet
als ontuchtig kunnen worden aangemerkt, komt het, nog steeds volgens de Hoge Raad, in belangrijke
mate aan op een waardering van de feiten en omstandigheden van het geval.

Het hof waardeert de feiten en de omstandigheden waaronder [betrokkene 1] in deze flat de
seksuele handelingen heeft (moeten) ondergaan, zonder meer als ontuchtig. Het feit dat - zoals
hiervoor is beschreven- drie jongens kort achter elkaar gemeenschap met dit meisje hebben gehad,
maakt al dat er geen sprake was van ‘normale consensuele seksuele contacten tussen jonge
leeftijdsgenoten’ zoals de wetgever voor ogen heeft gestaan. Daar komt nog bij dat in elk geval één
verdachte heeft verklaard dat dit niet leuk voor haar moet zijn geweest. Verdachte heeft verklaard dat
hij een relatie had met [betrokkene 1] . Nog daargelaten dat daarvoor geen of onvoldoende steun is
te vinden in het dossier, is op basis van hetgeen verdachte daarover heeft verklaard geen sprake
geweest van een affectieve relatie. Van vrijwilligheid van [betrokkene 1] was onder deze
omstandigheden evenmin sprake. Ook van ‘experimenteergedrag tussen leeftijdgenootjes’ is in dit
verband geen sprake, althans niet tussen verdachten en [betrokkene 1] .

Het feit kan dan ook wettig en overtuigend bewezen worden.”

6. Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep van 24 januari 2017 – voor zover
relevant - het volgende aangevoerd:

“De verdachte verklaart zakelijk weergegeven-:

Ik had seks met haar. Ik weet inmiddels niet meer hoe de relatie met [betrokkene 1] is ontstaan.

(…)

De voorzitter deelt mee -zakelijk weergegeven-:

(…)
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Je hebt verklaard dat jouw piemel in haar vagina is geweest in de flat. In die flat waren ook andere
jongens.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-:

Dat weet ik niet meer. Het was de flat van [betrokkene 3] . Ik heb daar seks met haar gehad. We
gingen naar boven. Het ging heel normaal. Ik was alleen met haar toen ik seks met haar had. We
hadden seks op bed in de slaapkamer. Ik weet niet of we ook seks hebben gehad in het huis van haar
oma.

De voorzitter deelt mee -zakelijk weergegeven-:

Op 3 oktober 2013 heeft [betrokkene 1] bij de rechter-commissaris een verklaring afgelegd. Ze heeft
verklaard dat de jongens steeds om de beurt seks met haar hadden. Ze was bang dat ze haar
zouden slaan. Ze noemt jou het broertje.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-:

Ik weet alleen dat ik seks met haar heb gehad. Zij wilde het en ik wilde het. Ik weet niet meer of er
andere jongens bij waren. Ik kan me geen filmpje van [betrokkene 2] herinneren.

De voorzitter deelt mee -zakelijk weergegeven-:

Je hebt verklaard dat het niet leuk voor haar was.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven-:

Ik heb boven seks met haar gehad. Alleen zij en ik waren toen boven. Ik kan me niet herinneren dat ik
bij de politie anders heb verklaard. Ik denk dat ik seks met haar heb gehad. Ik weet niet meer dat er
andere jongens bij waren of dat er andere jongens naar boven zijn gekomen. We hadden seks met
een condoom. Ze heeft mij niet gepijpt. Ik kan me niet herinneren dat ze niet durfde te zeggen dat ze
niet wilde. Ik weet echt niet meer dat ook andere jongens seks met haar hadden: Ik weet niet of ze
mijn eerste vriendinnetje was. Ik denk dat het de eerste keer was dat ik seks had. Dat andere
jongens ook seks met haar hadden interesseert mij niet. Ik ken [betrokkene 2] wel. Ik kan me niet
herinneren dat het is gegaan zoals [betrokkene 1] heeft verklaard. Ik was wel eens samen met
[betrokkene 2] en [betrokkene 3] . Ik denk eens in de twee of drie maanden. Het was heel toevallig
dat ik toen in de flat was. Ik ben twee of drie keer in de flat geweest.

Ik was alleen met haar boven. Het klopt niet dat ik tegen [betrokkene 3] heb gezegd dat ze een sletje
was. Dat is onzin. Het zou kunnen dat ik aan [betrokkene 1] geld heb gevraagd, Ik weet niet meer of
ik dat gedaan heb. Ik weet niet meer of ik filmpjes heb gezien. Ik weet ook niet meer of ik gefilmd ben
terwijl ik seks met haar had. Dat zou kunnen maar dat weet ik niet meer. Het klopt niet dat ik geld van
haar heb gekregen. Ik weet niets over geld betalen aan [betrokkene 1] . Ik weet niets meer van een
whats-app gesprek. De seks met [betrokkene 1] is altijd normaal gegaan. Ze lachte tijdens de seks en
dan is het normaal. Als ze had gezegd: “ik vind het niet leuk” dan was ik gestopt. We hadden een
relatie. Seks tijdens een relatie is normaal. Ik vind het heel apart dat [betrokkene 1] zegt dat ze het
niet leuk vond. Tijdens de seks lachte ze. Ze zei ook nooit stop. Ik weet niets over het geld. Ik was
toen 14 jaar. Tussen ons zat nog geen jaar leeftijdsverschil. Ik heb gezegd dat ik in de flat seks met
haar heb gehad. Voor de rest weet ik het niet meer. Ik vind het raar dat ik veroordeeld ben. Achteraf
maakt ze er een ander verhaal van.”
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7. Uit de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnota blijkt dat
namens de verdachte – voor zover relevant – nog het volgende is aangevoerd:

“Resteert vwb bewijs feit 1 te bespreken, vermeende ontuchtige handelingen met [betrokkene 1] .

(…)

Kernvraag die in beroep voorligt is of het hebben van gemeenschap met [betrokkene 1] op [adres]
door [verdachte] strafrechtelijk verwijtbaar is. meer in bijzonder of bestanddeel 'ontuchtig' wettig en
overtuigend te bewijzen is en of [verdachte] daarop dat het opzet heeft gehad, daarvoor kijken naar
alle feiten en omstandigheden van het geval:

Van welke feiten en omstandigheden zouden we volgende de verdediging kunnen uitgaan in beroep?
Meermalen online contact met elkaar gehad. is vrij normale basis voor (enkel seksuele) relatie (p. 160
e.v.); vgl Tinder en soortgelijke apps;

Naar aanleiding van dat online contact meermalen fysieke ontmoetingen geweest waarbij het klikte
tussen [verdachte] en [betrokkene 1] (p. 162: ik verliefd op haar, zij ook op mij);

In ieder geval sprake van dat ze elkaar allebei leuk vonden, in de ogen van [verdachte] hadden zij
(dus) een relatie;

Bij een aantal van die contacten hebben seksuele handelingen plaatsgevonden;.

[verdachte] p. 174: Ze was mijn vriendin (!) en ze wilde het zelf. Ik heb haar niet gedwongen, totaal
niet. Ik heb het meerdere kern met haar gedaan. Ze kwam naar mij toe en wilde het zelf.

Van dwang blijkt in het dossier geheel niet. net als [verdachte] (p. 176; ze wil het zelf, ze lacht)
verklaren ook de medeverdachten, als zij verklaren, dat zij steeds zelf gewoon wilde en het kennelijk
plezierig vond.

Ontuchtigheid zou dan ook moeten volgen uit de strijd met de sociaal-ethische norm; volgens OM zijn
in het bijzonder relevant de aard van de seksuele handelingen, de leeftijd van aangeefster en de
omstandigheden waaronder de seks op [adres] heeft plaatsgevonden.

Niet alle seksuele handelingen met persoon tussen 12-16 jaar zijn evenwel strafbaar. Of seksuele
handelingen ontuchtig zijn hangt af van de omstandigheden van het geval (HR 30 maart 2010, LJN
BK4794), niet in algemeenheid te beantwoorden.

Ontuchtig karakter kan ontbreken als leeftijdsverschil gering is, vrijwillig contact is en eventueel een
affectieve relatie hebben (HR 24 juni 1997, LJN 1997/67). Daarvan lijkt in deze zaak sprake te zijn.
zowel in leeftijd (13/124 p. 158) als ontwikkeling (vergelijkbaar IQ) ontlopen [verdachte] en
aangeefster elkaar niet veel. Voorafgaand aan seksuele handelingen contact gehad, in ogen van cliënt
een relatie/enige verhouding (verkering?) waarbij zij benoemde dat ze [verdachte] heel leuk vond en
verliefd op hem was p. 162/174 (ondersteuning in app-jes ). Zij nam initiatief om af te spreken.

Vergelijkbare zaak waarin Hof Arnhem-Leeuwarden criteria toepaste is van 21 januari 2015,
ECLI:NL:GHARL:2015:330.

Gaat in op wetshistorie en bedoeling van de wetgever: normaal seksueel verkeer tussen jongeren is
geen ontucht. Pas sprake van ontucht bij seks tussen een kind en een aanmerkelijk ouders persoon!.
Normale consensuele contacten tussen jonge leeftijdsgenoten zijn niet als zodanig aan te merken en
vallen derhalve buiten de strafwetgeving.
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Komt tot vrijspraak van seksuele handelingen in een schuur waarbij meerdere personen betrokken
waren en waar seks vrijwillig plaatsvond.

In bijzonder (aanvullend) relevant om op te merken dat bij normale seksuele omgang tussen
jongeren, het ontdekken van seksualiteit -en de grenzen waarbinnen je actief wil zijn- een centrale rol
speelt. Puberteit is een leeftijdsfase waarin die grenzen worden verkend èn overschreden. Met
andere woorden; bij normale seksuele omgang passen gebeurtenissen waarvan je achteraf misschien
liever niet had gehad dat ze plaatsvonden ( [betrokkene 1] ?) en waarover je uit schaamte misschien
liever niet spreekt of ze ontkent ( [verdachte] ).

Laat uw hof daardoor geen zand in de ogen strooien. Juist ook niet omdat deze gebeurtenissen door
het doen van aangifte en door het hele vervolgingstraject en hele andere kleur lijken te krijgen dan ze
aanvankelijk hadden.

Rechtbank verwerpt verweer p. 6 van 17:

Sprake geweest van 'een groepsgebeuren': niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld en in welke
mate dit bijdraagt aan het kennelijke oordeel van de rechtbank dat de handelingen een ontuchtig
karakter zouden hebben.

[betrokkene 1] zag zich tegenover 4 jongens geplaatst? Feitelijk of figuurlijk? Niet duidelijk, om de
beurt?

Op enig moment alle 4 in de kamer aanwezig en filmpjes gemaakt: wellicht niet plezierig/wenselijk.
Maar niet duidelijk waarom het plotseling binnen komen van de anderen bijdraagt aan de
ontuchtelijkheid. Zelfde geldt voor het om de beurt seks hebben met [betrokkene 1] . Wat bedoelt de
rechtbank precies en waarom draagt het bij aan ontuchtig karakter?

Zelfde geldt voor: verdachte heeft ook aangegeven dit zelf te snappen (vindplaats?) dat onplezierig is
snapt [verdachte] , niet dat daarmee niet zou mogen/strafrechtelijk verwijtbaar wordt...

Verdediging stelt zich op het standpunt dat de seksuele handelingen waarvan in dit dossier is
gebleken, in het bijzonder die op [adres] , binnen de grenzen van de sociaal-ethische norm is
gebleven. Verzoek u dan ook [verdachte] vrij te spreken wegens ontbreken van overtuigend bewijs
van bestanddeel 'ontuchtig'.”

8. Bij de beoordeling van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. Blijkens de
wetsgeschiedenis strekt art. 245 Sr tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die
gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of onvoldoende in staat te
zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien.1 De
strafbepaling beschermt daarmee ook tegen de verleiding die (mede) vanuit de jeugdige zelf kan
uitgaan.2 Niet alle seksuele handelingen hebben in dit verband een ontuchtig karakter. Dat kan
bijvoorbeeld niet het geval zijn indien de handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen met een
gering leeftijdsverschil en er sprake is van een affectieve relatie.3 Als maatstaf geldt steeds of de
betreffende seksuele handeling algemeen als sociaal-ethisch is aanvaard. De vraag of seksuele
handelingen niet als ontuchtig kunnen worden aangemerkt, komt in belangrijke mate aan op de aan
de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval. Dat
oordeel kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst.4

9. In het onderhavige geval heeft het hof (samengevat) geoordeeld dat voor de bewezenverklaring
van art. 245 Sr sprake moet zijn van ontuchtige handelingen, hetgeen handelingen zijn met een
seksuele strekking in strijd met de sociaal-ethische norm. Dat getuigt, in het licht van hetgeen onder
8. van deze conclusie is vooropgesteld, niet van een onjuiste rechtsopvatting.

10. Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat drie jongens kort achter elkaar
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gemeenschap met het destijds dertienjarige slachtoffer5 hebben gehad, het slachtoffer (meermaals)
heeft verklaard dat de gemeenschap niet vrijwillig plaatsvond6 en de verdachte heeft verklaard dat dit
niet leuk voor het slachtoffer moet zijn geweest.7 Blijkens zijn nadere bewijsmotivering heeft het hof
uit de omstandigheid dat drie jongens kort achter elkaar gemeenschap met het slachtoffer hadden,
afgeleid dat dit al maakt dat er geen sprake was van “normale consensuele seksuele contacten
tussen jonge leeftijdsgenoten”. Daar komt volgens het hof nog bij dat in elk geval één verdachte heeft
verklaard dat het niet leuk voor haar moet zijn geweest, er geen sprake was van een affectieve
relatie en van vrijwilligheid van [betrokkene 1] en dat evenmin sprake was van “experimenteergedrag
tussen leeftijdgenootjes”. Gelet op hetgeen hiervoor onder 8. is vooropgesteld heeft het hof uit deze
vaststellingen, in onderlinge samenhang bezien, niet onbegrijpelijk kunnen afleiden dat er sprake was
van ontuchtige handelingen. In dat verband neem ik in aanmerking dat het door het hof vastgestelde
onvrijwillig karakter van de seksuele handelingen in de onderhavige zaak naar mijn mening op zichzelf
al voldoende is om deze handelingen als ontuchtig aan te merken.8 Daaraan doet niet af dat tussen
de verdachte en het slachtoffer slechts een gering leeftijdsverschil bestond. Voorts ligt in het oordeel
van het hof dat er geen sprake was van een affectieve relatie tussen de verdachte en het slachtoffer
besloten dat het hof het verweer van de verdachte daaromtrent niet aannemelijk heeft geacht. Dat
oordeel is, onder meer gelet op hetgeen de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting in
hoger beroep heeft verklaard, eveneens niet onbegrijpelijk. Gelet op het voorgaande heeft het hof
bovendien genoegzaam gerespondeerd op het tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger
beroep door de verdediging gevoerde (uitdrukkelijk onderbouwde) standpunt.

11. Het eerste middel faalt.

12. Het tweede middel richt zich tegen de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij. Het
middel, in samenhang gelezen met de toelichting daarop, lees ik aldus dat wordt geklaagd dat het hof
ten onrechte, althans onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd de toegekende materiële
schade, voor zover dit reis en parkeerkosten betreft, heeft toegewezen, terwijl niet de benadeelde
partij zelf, maar haar ouders deze kosten hebben gemaakt.

13. Het arrest van het hof houdt – voor zover relevant – het volgende in:

“Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 6.869,98. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 3.369,98. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

(…)

Subsidiair heeft de verdediging zowel de immateriële als de materiële post betwist. Volgens de
verdediging is er geen sprake van rechtstreekse schade, althans de materiële schade komt niet voor
rekening van [betrokkene 1] . De schade is kennelijk geleden door de ouders; die komt niet in
aanmerking voor vergoeding aan [betrokkene 1] .

(…)

De vordering terzake van reiskosten en de parkeerkosten kunnen naar het oordeel van het hof in
redelijkheid worden toegewezen. Weliswaar betreft het hier geen schade van de minderjarige, de
benadeelde zelf, maar van haar ouders. Desondanks komen deze kosten naar oordeel van het hof
voor toewijzing in aanmerking, aangezien de ouders deze kosten niet ten behoeve van zichzelf maar
in hun kwaliteit van ouder hebben gemaakt, teneinde de belangen van hun minderjarige dochter naar
behoren te kunnen behartigen. Ouders zijn hiertoe verplicht ingevolge artikel 1:247 van het Burgerlijk
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Wetboek. Het gaat hier derhalve niet om kosten die de ouders pro se, maar om kosten die zij qualitate
qua, in hun hoedanigheid van ouder van de minderjarige en ten behoeve van de minderjarige hebben
gemaakt.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te
melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering tot dat
bedrag zal worden toegewezen.”

14. Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep houdt – voor zover
relevant – het volgende in:

“ [betrokkene 1] heeft langdurige behandeling nodig. Ook recent heeft ze nog bezoeken aan een
psycholoog gebracht. Daarnaast zijn er nog materiële kosten van de ouders van [betrokkene 1] als
wettelijk vertegenwoordigers van [betrokkene 1] .”

15. Uit de aan het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep gehechte
pleitnota blijkt voorts dat namens de verdachte – voor zover relevant - nog het volgende is
aangevoerd:

“Vordering ben pp:

[betrokkene 1] :

Pr. Vrijspraak, derhalve niet-ontvankelijk.

Subsidiair: toegewezen tot bedrag van € 3.369,98, 1500 immaterieel en 1869,98 aan materiele
schade. Beide posten worden integraal en uitdrukkelijk betwist.

Materiele schade: geen rechtstreekse schade, althans die schade komt niet voor rekening van
[betrokkene 1] . Zij is degene die de vordering indient (en kennelijk handhaaft) zie p. 1 schrijven mw.
Kubatch d.d. 3 december 2015 “cliënte”= [betrokkene 1] . Kan niet worden toegewezen, derhalve
niet-ontvankelijk. Schade kennelijk geleden door ouders, komt niet in aanmerking voor vergoeding aan
[betrokkene 1] .”

16. Bij de beoordeling van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. Ingevolge art. 361,
tweede lid, aanhef en onder b, Sv is de benadeelde partij in haar vordering ontvankelijk indien aan
haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezenverklaarde feit. Materieelrechtelijk is op de
vordering het civiele recht van toepassing.9 Van rechtstreekse schade is sprake als iemand wordt
getroffen in een belang dat door de overtreden bepaling wordt beschermd.10 Daaronder vallen niet de
door de wettelijke vertegenwoordigers van de benadeelde partij gemaakte eigen kosten.11 Uit HR 2
juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2642, kan evenwel worden afgeleid dat kosten die derden “ten
behoeve van de gekwetste” hebben gemaakt wél voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.12 Dit
vloeit voort uit art. 6:107, eerste lid, BW, dat luidt:

“Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of
geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf,
ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten
behoeve van de gekwetste zelf heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt,
van die ander had kunnen vorderen.”

De feitenrechter dient de beslissing op de vordering van de benadeelde partij te motiveren, hoewel
deze motivering niet hoeft te voldoen aan de vereisten van art. 359, tweede lid, Sv.13 Een bijzondere
motiveringsverplichting geldt alleen dan indien door of namens de verdachte op enig punt verweer is
gevoerd.14

17. Hetgeen door de verdediging is aangevoerd moet (onder meer) worden bezien in het licht van het
schadeopgaveformulier en de processen-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting.15 In de
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onderhavige zaak heeft het hof blijkens de hiervoor onder 13. geciteerde overwegingen
gerespondeerd op het door de verdediging ingenomen standpunt dat de door de benadeelde partij16

gevorderde materiële schade niet kan worden toegewezen. Het hof heeft zijn beslissing gemotiveerd
met de overweging dat – samengevat – de ouders de kosten ten behoeve van het minderjarige
slachtoffer hebben gemaakt. In die overweging ligt besloten dat het hof heeft geoordeeld dat er
sprake is van verplaatste schade als bedoeld in art. 6:107 BW, hetgeen, gezien het al eerder
genoemde arrest de Hoge Raad van 2 juli 2002, ook in de strafprocedure voor toewijzing in
aanmerking kan komen.17 Dat oordeel is niet ontoereikend gemotiveerd, mede gelet op hetgeen
namens de benadeelde partij in het voegingsformulier en de daaraan gehechte bijlagen, in het
bijzonder 4a tot en met e, in onderlinge samenhang bezien, is opgevoerd als materiële kosten, te
weten de kosten die de ouders hebben gemaakt wat betreft (onder meer) het vervoer van de
minderjarige van en naar het politiebureau en van en naar haar onderwijsinstelling alsmede
(verschillende) medische instellingen en de daaraan verbonden parkeerkosten.18

18. Het tweede middel faalt.

19. Het derde middel behelst de klacht dat het hof ten onterechte, althans onbegrijpelijk, althans
ontoereikend gemotiveerd, de gestelde bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar heeft verklaard.

20. Het hof heeft de verdachte veroordeeld voor de onder 1. van deze conclusie vermelde feiten tot
onder meer een voorwaardelijke jeugddetentie van drie maanden, met een proeftijd van twee jaren,
met bijzondere voorwaarden zoals in het arrest omschreven. Het dictum van het arrest houdt
dienaangaande het volgende in:

“Veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 3 (drie) maanden.

Bepaalt dat de jeugddetentie niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht
gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of de verdachte gedurende de proeftijd van 2 (twee) jaren of ten
behoeve van het vaststellen van zijn/haar identiteit geen medewerking heeft verleend aan het nemen
van een of meer vingerafdrukken of geen identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
identificatieplicht ter inzage heeft aangeboden of geen medewerking heeft verleend aan het
reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de
medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, of geen medewerking heeft verleend aan het
reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 77aa, eerste tot en met vierde lid, van het Wetboek van
Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen, dan wel de hierna te noemen
bijzondere voorwaarde(n) niet heeft nageleefd.

De bijzondere voorwaarden:

-De verdachte moet zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die
in het kader van de maatregel Toezicht en Begeleiding, worden gegeven door of namens samen
Veilig Midden-Nederland, ook als dat inhoudt

-het meewerken aan een dagbesteding/arbeidstoeleiding, ook als dat inhoudt vrijwilligerswerk;

-het meewerken aan begeleid wonen/zelfstandigheidstraining.

-Dat het verdachte gedurende de eerste 6 (zes) maanden van de proeftijd verboden is contact te
leggen of te laten leggen met [betrokkene 1] .

Waarbij aan de gecertificeerde instelling te weten Samen Veilig Midden-Nederland te Houten opdracht
wordt gegeven toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de verdachte ten behoeve
daarvan te begeleiden.
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Beveelt dat voormelde bijzondere voorwaarden en het uit te oefenen reclasseringstoezicht, dadelijk
uitvoerbaar zijn.”

21. Het hof heeft ten aanzien van de strafoplegging het volgende overwogen:

“Oplegging van straf en/of maatregel

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van
verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Het hof heeft bij de strafoplegging in het bijzonder rekening gehouden met de ernst van de feiten.
Verdachte heeft ontuchtige handelingen gepleegd met een zwakbegaafd meisje van 13 jaar. Hij heeft
hiermee ernstig inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit. Hij heeft hierbij geen enkele rekening
gehouden met haar gevoelens en de gevolgen die het voor haar zouden hebben. Hij heeft enkel
gedacht aan zijn eigen lustgevoelens. De ervaring leert dat slachtoffers van dergelijke feiten nog
lange tijd psychische klachten ondervinden. Uit de verklaring die de moeder van [betrokkene 1] ter
zitting heeft afgelegd blijkt dat [betrokkene 1] nog steeds klachten heeft als gevolg van hetgeen haar
is overkomen. Daarnaast heeft verdachte valse bankbiljetten doen uitgeven, vals geld in bezit gehad
en heeft hij een straatroof gepleegd. Ook dit zijn naar het oordeel van het hof ernstige feiten.

Het hof heeft kennis genomen van het Uittreksel Justitiële Documentatie van 19 december 2016
waaruit blijkt dat verdachte eerder strafrechtelijk is veroordeeld voor een straatroof. Gezien de ernst
van de feiten is een geheel onvoorwaardelijke jeugddetentie in beginsel passend. Het hof houdt
echter ook rekening met het feit dat artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht van toepassing is en
dat verdachte ten aanzien van het eerste bewezenverklaarde feit van alle verdachten de jongste
was. Het hof houdt bovendien rekening met de over verdachte opgemaakte rapportages zoals het
rapport van de Raad voor de Kinderbescherming van 17 januari 2017, opgemaakt door [betrokkene 5]
. Hieruit komt naar voren dat bij verdachte sprake is van een laag intelligentieniveau. Hij heeft een IQ
van 73. Er zijn veel zorgen over de opgroei- en opvoedingssituatie van verdachte. Geadviseerd wordt
een voorwaardelijke jeugddetentie op te leggen met bijzondere voorwaarden en een werkstraf. Dit is
ter terechtzitting nog nader toegelicht door de gezinsvoogd en door een medewerker van Samen
Veilig (SAVE) Midden-Nederland. De eerder door de rechtbank opgelegde leerstraf (Respect Limits)
bestaat niet meer, zodat het advies in zoverre is beperkt tot een werkstraf. Verder is benadrukt dat
het van belang is dat verdachte door de Jeugdreclassering wordt begeleid, ook al wordt hij binnenkort
18 jaar.

Al het voorgaande in aanmerking genomen acht het hof met de advocaat-generaal een
voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van de hierna aan te
geven duur, passend en geboden. Het hof zal in elk geval de bijzondere voorwaarde van toezicht en
begeleiding door de jeugdreclassering (SAVE) opleggen.

De advocaat-generaal heeft bovendien gevorderd om naast een werkstraf en een voorwaardelijke
jeugddetentie als bijzondere voorwaarde een contact- en locatieverbod op te leggen (Xenos en de
onderdoorgang bij de bibliotheek in Houten). Ter terechtzitting is gebleken dat verdachte nog
regelmatig contact heeft met [betrokkene 1] en dat zij hiervan veel hinder ondervindt. De raadsman
heeft verklaard dat een contactverbod akkoord is, maar een locatieverbod niet, onder meer omdat
verdachte daar in de buurt werkt.

Het hof is van oordeel dat een contactverbod met [betrokkene 1] passend en geboden is. Het
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gevorderde locatieverbod zal het hof niet opleggen. Het hof merkt op dat het contactverbod met
[betrokkene 1] uiteraard ook geldt als zij zich in de Xenos bevindt.

Het hof is voorts van oordeel dat gezien de vele zorgen die er zijn omtrent verdachte er ernstig
rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is
tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen.
Het hof zal daarom ook de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden bevelen.”

22. Bij een strikte lezing van het middel mist het feitelijke grondslag. Immers, het hof heeft niet de
bijzondere voorwaarden dadelijk uitvoerbaar verklaard op de grondslag van art. 14e Sr, maar op die
van art. 77za Sr. Bij een welwillende lezing van het middel en de toelichting daarop volgt echter dat
wordt geklaagd dat niet zonder meer uit de strafmotivering van het hof volgt dat er ernstig rekening
mee moet worden gehouden dat de verdachte wederom een feit zal plegen dat gericht is tegen of
gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen. Ik zal het
middel aldus lezen.

23. Bij de beoordeling van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. Ingeval de
feitenrechter op grond van art. 77x, eerste lid, Sr (deels) voorwaardelijke jeugddetentie oplegt,
geschiedt dit van rechtswege onder de in art. 77z, eerste lid, Sr genoemde algemene voorwaarden en
kan de rechter op grond van het tweede lid van dat artikel bijzondere voorwaarden stellen. Ingevolge
art. 77za Sr, welk artikel het equivalent vormt van het in het volwassenensanctierecht geldende art.
14e Sr, kunnen deze voorwaarden19 en het krachtens art. 77aa Sr uit te oefenen toezicht, ambtshalve
of op vordering van het openbaar ministerie, door de rechter dadelijk uitvoerbaar worden verklaard,
indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal
begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van
één of meer personen. Het dadelijk uitvoerbaar verklaren van voorwaarden is een uitzondering op het
beginsel zoals neergelegd in art. 557 Sv inhoudende dat een uitspraak pas ten uitvoer mag worden
gelegd indien zij onherroepelijk is geworden. Derhalve dient de rechter in de motivering van zijn bevel
tot dadelijke uitvoerbaarheid blijk te geven dat hij zich ervan heeft vergewist dat aan de in art. 77za
Sr gestelde voorwaarden is voldaan. Meer in het bijzonder zal hij als zijn oordeel tot uitdrukking
dienen te brengen dat en waarom er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte
wederom een misdrijf als bedoeld in art. 77za Sr zal begaan.20

24. Het hof heeft in de laatste alinea van zijn onder 21. weergegeven strafmotivering expliciet tot
uitdrukking gebracht dat er naar zijn oordeel ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de
verdachte wederom een misdrijf als bedoeld in art. 77za Sr zal begaan. Voor de redenen waarom het
hof tot dit oordeel is gekomen, wijst het op “de vele zorgen die er zijn omtrent de verdachte”. Deze
overweging zal, gelet op de gekozen bewoordingen, moeten worden gelezen in de context van de
daaraan voorafgaande strafmotivering, waarin wordt gerefereerd aan de zorgen over de opgroei en
opvoedingssituatie van de verdachte, zoals die in de over de verdachte uitgebrachte rapportages
naar voren komen. Met meer aarzeling kan deze overweging voorts worden gelezen in verband met
de mededeling van de advocaat-generaal dat de verdachte nog regelmatig contact heeft met het
slachtoffer, waarvan zij veel hinder ondervindt. Verder heeft het hof in zijn strafmaatoverweging tot
uitdrukking gebracht dat, nu de verdachte is veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelen, hij
is veroordeeld voor (ten minste) één misdrijf dat (evident) is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor
de onaantastbaarheid van het lichaam een of meer personen. Daarbij komt dat het door het hof
opgelegde contactverbod hetzelfde slachtoffer betreft als waarmee de onder 1 bewezenverklaarde
ontuchtige handelingen zijn gepleegd. Daarmee is het oordeel van het hof dat er ernstig rekening mee
moet worden gehouden dat de verdachte wederom zo een misdrijf zal begaan niet ontoereikend
gemotiveerd.21

25. Het derde middel faalt.

26. Alle middelen falen en de eerste twee middelen kunnen worden afgedaan met een aan art. 81 lid
1 RO ontleende motivering.

27. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
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aanleiding behoren te geven.

28. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv. AG

HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010, 376, zoals is herhaald in HR 15 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:415 en A.J. Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, Strafrecht, art. 245 Sr,
aantekening 3.

HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:415. Vlg. in dat verband HR 7 februari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:338 en de daaraan voorafgaande conclusie van mijn ambtgenoot Hofstee
(ECLI:NL:PHR:2017:109)

HR 24 juni 1997, NJ 1997/676.

HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010/376.

Zie bewijsmiddel 2.

Bewijsmiddel 3, in het bijzonder op pagina 2, 4, 5, 7, 11, 13, 14 en 15 van de aanvulling op het
verkort arrest van 24 mei 2017.

Bewijsmiddel 17, in het bijzonder pagina 21 van de aanvulling op het verkort arrest van 24 mei 2017.

Vlg. HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2486, waarin de Hoge Raad het ingestelde
cassatieberoep op grond van art. 80a Wet RO niet-ontvankelijk verklaarde en de daaraan
voorafgaande conclusie (ECLI:NL:PHR:2016:1052) van mijn ambtgenoot Vellinga, in het bijzonder rov.
29-31.

J. Candido (eindred.), Slachtoffer en de rechtspraak: handleiding voor de strafrechtspraktijk, Den
Haag: Raad voor de Rechtspraak 2017, p. 91.

Kamerstukken II 1989-1990, 21 345, nr. 3, p. 11.

Vlg. HR 2 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2642.

HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2668, betreffende de tegen Robert M. gevoerde
zedenzaak. De Hoge Raad oordeelde dat de beoordeling van de vraag naar rechtstreekse schade dan
wel verplaatste schade als bedoeld in art. 6:107 BW in die zaak een onevenredige belasting van het
strafgeding zou (gaan) opleveren.

HR 17 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7762.

Vlg. HR 17 juni 1997, nr. 103.926. Deze uitspraak wordt (onder meer) besproken in Candido, a.w., p.
114-115.

Vgl. de conclusie van mijn ambtgenoot Vegter (ECLI:NL:PHR:2015:1777).

Ik merk op dat uit het voegingsformulier blijkt dat de minderjarige zich als benadeelde partij heeft
gevoegd en dat zij een raadsvrouwe heeft gemachtigd om namens haar op te treden. Evenwel blijkt
niet uit het formulier dat haar wettelijk vertegenwoordigers zich op grond van art. 51f, vierde lid, Sv
hebben gevoegd. Wel bevindt zich bij het voegingsformulier een brief van de gemachtigde
raadsvrouwe die onder meer inhoudt: “mijn cliënten zijn [betrokkene 6] en [betrokkene 7] ; de
wettelijke vertegenwoordigers van het slachtoffer [betrokkene 1] in deze zaak. Ondergetekende is
bepaaldelijk gemachtigd om de voeging in te dienen namens hen.” Gelet hierop alsmede de
aanwezigheid van de ouders van het slachtoffer tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger
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beroep kan mijn inziens voor worden gehouden dat de ouders zich op grond van het bepaalde in art.
51f, vierde lid, Sv als wettelijk vertegenwoordigers hebben gevoegd in het strafproces.

HR 2 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2642.

Overigens wordt in het namens de benadeelde partij in cassatie ingediende verweerschrift betoogd
dat de door de wettelijk vertegenwoordigers geleden schade voor vergoeding in aanmerking komt. Dit
berust op een verkeerde lezing van art. 51f, vierde lid, Sv. Immers, het gaat om de schade die de
benadeelde partij lijdt. Dat die benadeelde partij vertegenwoordiging behoeft, doet daaraan niet af.

HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3186. Uit deze uitspraak blijkt dat zowel de algemene als
bijzondere voorwaarden dadelijk ten uitvoer kunnen worden gelegd. Zie in dit verband ook de aan die
uitspraak voorafgaande vordering cassatie in het belang der wet (ECLI:NL:PHR:2017:1049) van mijn
ambtgenoot Knigge.

Vlg. onder meer HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:396 en HR 10 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:531.

Vgl. in dit verband de conclusie van mijn ambtgenoot Spronken (ECLI:NL:PHR:2018:173). In deze
zaak heeft de Hoge Raad nog geen uitspraak gedaan.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-10-2018

Datum publicatie 09-10-2018

Zaaknummer 17/02263

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:844

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Jeugdzaak. Samen met andere minderjarige jongens tijdens schoolkamp ontuchtige
handelingen plegen met 15-jarig meisje, art. 245 Sr. HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2010:BK4794 m.b.t. strekking art. 245 Sr.
Blijkens zijn overwegingen heeft Hof vastgesteld dat (i) verdachte samen met
anderen het initiatief nam tot het spelen van een spel waarin slachtoffer werd
opgedragen met hen steeds verdergaande seksuele handelingen te verrichten, (ii)
slachtoffer zich op dat moment in een zeer kleine ruimte - een stacaravan - bevond
met vier jongens en (iii) de vergaande seksuele handelingen zeer kort na elkaar
plaatsvonden en werden verricht met meerdere personen, onder wie verdachte, die
slachtoffer niet of nauwelijks kende en met wie zij geen affectieve relatie had. Hof
heeft voorts overwogen dat, gelet op voornoemde omstandigheden, tussen
verdachte, andere jongens en slachtoffer - niettegenstaande het geringe tussen hen
bestaande leeftijdsverschil - geen sprake is geweest van seksueel contact o.b.v.
gelijkwaardigheid. Tegen de achtergrond van het belang dat art. 245 Sr beoogt te
beschermen en in het licht van hetgeen door Hof is vastgesteld, geeft ‘s Hofs
oordeel dat de seksuele handelingen "ontuchtige handelingen" a.b.i. art. 245 Sr zijn,
niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het ook niet onbegrijpelijk is.
Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/1968 
RvdW 2018/1132 
NBSTRAF 2018/339 
NBSTRAF 2018/340 
NJ 2018/444 met annotatie van Redactie, W.H. Vellinga 
FJR 2019/5.4 
TPWS 2019/5 
SR-Updates.nl 2018-0368 

Uitspraak

9 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/02263 J

ECLI:NL:HR:2018:1884
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 28-08-2018

Datum publicatie 29-08-2018

Zaaknummer 17/02263

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:1884

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Concl. plv. AG. Ontucht (waaronder seksueel binnendringen) met 15-jarig meisje
in een stacaravan tijdens werkweek, art. 245 Sr. Seksuele gedragingen in strijd met
de sociaal-ethische norm? Hof: slachtoffer heeft seksuele handelingen niet
onvrijwillig ondergaan. Initiatief tot de zeer vergaande seksuele handelingen kwam
echter van verdachten, de handelingen vonden zeer kort na elkaar plaats,
slachtoffer kende verdachten niet of nauwelijks, had met geen van hen een
affectieve relatie en werd nadien op school uitgemaakt voor hoer en slet. Er was
geen sprake van seksueel contact op basis van gelijkwaardigheid. Plv. AG:
Oordeel dat de seksuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm en
derhalve ontuchtig zijn, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. CAG
strekt tot verwerping van het beroep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/02263 J
Zitting: 28 augustus 2018 (bij vervroeging)

Mr. D.J.M.W. Paridaens
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De verdachte is bij arrest van 26 april 2017 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, wegens “met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die
van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit of
mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, gepleegd door twee of meer
verenigde personen”, veroordeeld tot jeugddetentie voor de duur van tien dagen met aftrek van
voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr en een werkstraf voor de duur van tweehonderd uren,
subsidiair honderd dagen jeugddetentie, waarvan honderd uren, subsidiair vijftig dagen,
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Het hof heeft voorts de vordering van de
benadeelde partij gedeeltelijk toegewezen en de verdachte een schadevergoedingsmaatregel
opgelegd, een en ander zoals omschreven in het bestreden arrest.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. N. van Schaik, advocaat te Utrecht,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel

3.1. Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde medeplegen van ontucht onbegrijpelijk, althans
onvoldoende met redenen is omkleed. Het middel klaagt in de eerste plaats dat het hof zijn oordeel
heeft doen steunen op een innerlijk tegenstrijdige bewijsoverweging met betrekking tot het al dan
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niet vrijwillige karakter van de seksuele handelingen. In de tweede plaats klaagt het middel dat niet
zonder meer begrijpelijk is waarom de (overige) in aanmerking genomen omstandigheden waaronder
de seksuele handelingen hebben plaatsgehad, dermate vergaand zijn en niet passend bij de leeftijd
van aangeefster en de verdachten, dat een en ander in strijd met de sociaal-ethische norm moet
worden beschouwd.

3.2. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“1 subsidiair:

hij op 05 juni 2014 te Sprimont in de Belgische Ardennen, tezamen en in vereniging met anderen met
[slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1998), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die
van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede
bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer] , hebbende verdachte
en/of zijn mededaders de borsten en de vagina en de billen van [slachtoffer] betast en verdachte en
verdachtes mededader hun penis in de vagina van [slachtoffer] gebracht en hun, verdachtes en zijn
mededaders, penis in de mond van [slachtoffer] gebracht.”

3.3. Deze bewezenverklaring berust op de in de aanvulling op het verkorte arrest opgenomen
bewijsmiddelen, naar de inhoud waarvan ik hier verwijs.

3.4. Het bestreden arrest houdt als bewijsoverweging het volgende in:

“De raadsman heeft ter terechtzitting bij het hof vrijspraak van de gehele tenlastelegging bepleit,
omdat er geen sprake zou zijn van ontuchtige handelingen. Daartoe heeft de raadsman - verkort
weergegeven - aangevoerd dat aangeefster de handelingen vrijwillig heeft ondergaan, dat de
personen in geringe mate in leeftijd verschilden en dat onder jongeren hedendaags een andere
seksuele moraal geldt.

Het hof verenigt zich met de bewijsmotivering van de rechtbank, luidende als volgt:

“Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht strekt tot bescherming van de seksuele integriteit van
personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet of
onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit
opzicht te overzien. Dit artikel beschermt deze jeugdige personen ook tegen verleiding die mede van
henzelf kan uitgaan.

Het is vaste jurisprudentie dat onder omstandigheden aan seksuele handelingen met een
minderjarige tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtige karakter kan ontbreken. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in
geringe mate in leeftijd verschillen. Daarbij geldt als maatstaf of de desbetreffende seksuele handeling
algemeen als sociaal-ethisch is aanvaard. De rechtbank verwijst in dit kader naar een arrest van de
Hoge Raad van 30 maart 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BK4794).

Uit bovenstaande bewijsmiddelen blijkt dat verdachte heeft erkend dat hij de vagina en de borsten
van [slachtoffer] heeft betast (over haar shirt/bh en onderbroek) en zich eveneens door [slachtoffer]
heeft laten pijpen en dat [betrokkene 1] eveneens geslachtsgemeenschap met haar heeft gehad. Ook
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blijkt daaruit dat verdachte haar billen heeft betast.

De rechtbank is er niet van overtuigd dat verdachte en de medeverdachten [slachtoffer] hebben
gedwongen tot het ondergaan van deze seksuele handelingen. Ook is de rechtbank er niet van
overtuigd dat [slachtoffer] deze handelingen onvrijwillig heeft ondergaan.

Op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank echter wel wettig en overtuigend
bewezen dat het initiatief tot het verrichten van de seksuele handelingen uitging van verdachte en de
medeverdachten. Hun verklaringen dat zij in de stacaravan zaten en [slachtoffer] geheel uit zichzelf
binnenkwam, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Op grond van de verklaringen van [slachtoffer] ,
[betrokkene 2] en (vooral) [betrokkene 3] gaat de rechtbank ervan uit dat de verdachten (of een deel
van hen) voor de stacaravan stonden, [slachtoffer] riepen, seksueel getinte opmerkingen tegen haar
maakten en haar uitnodigden de stacaravan binnen te komen. In de stacaravan waren het de
verdachten die (in het kader van het spel) de uit te voeren seksuele handelingen bedachten en
[slachtoffer] opdroegen deze te ondergaan. Van ten minste één van deze opdrachten (het aanraken
van de blote borsten) heeft zij gezegd dat zij dit niet wilde. De rechtbank acht het (mede daarom) niet
aannemelijk dat het vervolgens [slachtoffer] zou zijn geweest die verdachten meenam naar het
kamertje en hen opdroeg zich door haar te laten pijpen of seks met haar te hebben. De rechtbank
gaat er op grond van die verklaringen van [slachtoffer] en [betrokkene 2] vanuit dat het verdachte en
medeverdachten waren die [slachtoffer] meenamen naar het kamertje. Voorts acht de rechtbank op
grond van de verklaring van [slachtoffer] wettig en overtuigend bewezen dat het initiatief tot het
pijpen en de geslachtsgemeenschap uitging van verdachte en medeverdachten. Daarbij neemt de
rechtbank mede in aanmerking dat verdachte [slachtoffer] heeft opgetild en naar het kamertje heeft
gebracht. Verder neemt de rechtbank daarbij in aanmerking dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat
[betrokkene 4] zich in de woonkamer heeft afgetrokken om zijn penis stijf te maken. Daar leidt de
rechtbank uit af dat hij daarna seksuele handelingen wilde verrichten met [slachtoffer] .

Ondanks het geringe leeftijdsverschil tussen [slachtoffer] en de verdachten (verdachte zelf is enkele
dagen jonger dan [slachtoffer] ) en de omstandigheid dat niet bewezen wordt geacht dat [slachtoffer]
de seksuele handelingen onvrijwillig heeft ondergaan, is de rechtbank toch van oordeel dat deze
seksuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm. Daartoe overweegt zij het volgende.
[slachtoffer] heeft op initiatief van verdachte en twee van de medeverdachten zeer vergaande
seksuele handelingen met hen verricht. Deze seksuele handelingen hebben zeer kort na elkaar
plaatsgevonden en bestonden er onder meer uit dat zij hen heeft gepijpt en zij
geslachtsgemeenschap met twee van hen heeft gehad. Dit terwijl [slachtoffer] de verdachten niet of
nauwelijks kende en zij met geen van hen een affectieve relatie had. Dat dit (ook onder jongeren) niet
sociaal-ethisch is aanvaard, vindt naar het oordeel van rechtbank steun in de omstandigheid dat
[slachtoffer] in de week na het voorval op school werd uitgemaakt voor hoer en slet.”

Het hof is, anders dan de raadsman, derhalve van oordeel dat in onderhavige casus geen sprake is
van sociaal aanvaardbaar gedrag, maar van ontuchtige handelingen. Daartoe neemt het hof naast de
bovengenoemde omstandigheden ook de volgende omstandigheden in aanmerking.

Verdachte en zijn medeverdachten waren getalsmatig ruim in de meerderheid zodat van een één op
één situatie, waarin jongelui in experimentele zin onderling wel eens seksuele gedragingen verrichten,
geen sprake is geweest. Daarnaast bevond aangeefster zich in een kleine ruimte met deze vier
jongens, waardoor het voor haar moeilijker was om weerstand te bieden aan de seksuele
toespelingen. De vier jongens namen het initiatief tot het spelen van een spelletje waarin aangeefster
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de hoofdrol werd toebedeeld. Zij was diegene bij wie alle opdrachten - die ten opzichte van de
seksuele integriteit van aangeefster geleidelijk steeds van ingrijpender aard waren - verricht moesten
worden. Uiteindelijk heeft zij zeer vergaande seksuele handelingen met hen moeten verrichten en
ondergaan, welke handelingen ook nog zeer kort na elkaar plaatsvonden. Het voorgaande maakt dat
er geen sprake is geweest van seksueel contact op basis van gelijkwaardigheid.

In tegenstelling tot hetgeen de raadsman heeft gesteld, is het hof van oordeel dat de omstandigheid
dat [slachtoffer] al enige seksuele ervaring had opgedaan met haar toenmalige vriend, in dit kader
volstrekt irrelevant is en dit het ontuchtige karakter van de handelingen van verdachte en zijn
medeverdachten geenszins wegneemt.

Tot slot is het hof met de rechtbank van oordeel dat sprake is van een nauwe en bewuste
samenwerking tussen verdachte en medeverdachten gericht op het verrichten van seksuele
handelingen door en met [slachtoffer] . Het medeplegen kan wettig en overtuigend bewezen worden.”

3.5. De bewezenverklaring is toegesneden op art. 245 Sr. De daarin voorkomende uitdrukking
“ontuchtige handelingen” moet dus geacht worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als
daaraan in art. 245 Sr toekomt.

3.6. Art. 245 Sr luidt:

"Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt,
buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie."

3.7. Bij de beoordeling van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. Blijkens de
wetsgeschiedenis strekt art. 245 Sr tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die
gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten worden niet in staat te zijn hun
seksuele zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen,1 dan wel niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die
integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien.2 De strafbepaling
beschermt daarmee ook tegen de verleiding die (mede) vanuit de jeugdige zelf kan uitgaan.3 Niet alle
seksuele handelingen hebben in dit verband een ontuchtig karakter, bijvoorbeeld indien de
handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen met een gering leeftijdsverschil en er sprake is
van een affectieve relatie4 of indien het gaat om een “seksueel getint stoeipartijtje van jeugdigen”5.
Het uitgangspunt is echter dat de in art. 245 Sr bedoelde seksuele handelingen ontuchtig zijn.6 Deze
seksuele handelingen zijn niet ontuchtig wanneer deze algemeen als sociaal-ethisch zijn aanvaard.
Het oordeel of daarvan sprake is, komt in belangrijke mate aan op de aan de feitenrechter
voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval. Dat oordeel kan in
cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst.7

3.8. Terug naar de onderhavige zaak. Uit de bewijsvoering van het hof blijkt het volgende. De vier
verdachten en het slachtoffer, allen (ongeveer) 15 jaar oud, waren met school op werkweek in de
Belgische Ardennen. De verdachten, of een deel van hen, stonden voor de stacaravan, riepen het
slachtoffer, maakten seksueel getinte opmerkingen tegen haar en nodigden haar uit de stacaravan
binnen te komen. Het slachtoffer kende de verdachten niet of nauwelijks en had met geen van hen
een affectieve relatie. In de stacaravan speelden de verdachten een spel en in het kader daarvan
werden opdrachten gegeven tot het uitvoeren van seksuele handelingen, die het slachtoffer moest
ondergaan. Zo werd de opdracht gegeven om aan de borsten van het slachtoffer te zitten en om met
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een hand in haar broek te gaan, hetgeen door meerdere verdachten is uitgevoerd. De verdachte heeft
het slachtoffer vervolgens opgetild en naar een kamertje in de stacaravan gebracht. Een
medeverdachte heeft zich in de woonkamer afgetrokken om zijn penis stijf te maken. Drie van de
verdachten kwamen afwisselend naar het kamertje alwaar het slachtoffer, op initiatief van de
verdachten, hen heeft gepijpt en met twee van hen geslachtsgemeenschap heeft gehad.

3.9. Het middel klaagt in de eerste plaats dat het hof zijn oordeel dat de verrichte seksuele
handelingen ontuchtig waren, heeft doen steunen op een innerlijk tegenstrijdige bewijsoverweging
met betrekking tot het al dan niet vrijwillige karakter van de seksuele handelingen. Zo acht de steller
van het middel de overweging van het hof dat het voor het slachtoffer “moeilijk was weerstand te
bieden aan seksuele toespelingen” en “dat zij ingrijpende seksuele handelingen heeft moeten
verrichten en ondergaan” in strijd met het oordeel van het hof dat niet bewezen is dat de verdachten
het slachtoffer hebben gedwongen tot het ondergaan van seksuele handelingen, noch dat zij deze
handelingen onvrijwillig heeft ondergaan. Die overwegingen zijn bovendien in strijd met de vrijspraak
van de onder 1 primair tenlastegelegde verkrachting, aldus de steller van het middel.

3.10. De tot het bewijs gebezigde verklaring van het slachtoffer houdt onder meer het volgende in:

“Het kwam erop neer dat ik alle opdrachten moest doen. Uiteindelijk moest ik op iemand zijn schoot
gaan zitten. Ik deed dit maar. (…) Uiteindelijk werd het zo dat iemand met mij naar de slaapkamer
mocht als de fles op hem uitkwam. Er werd niet gezegd wat daar in de slaapkamer zou gebeuren. (…)
[betrokkene 1] wilde dat ik hem ging pijpen. Uiteindelijk heb ik dat maar gedaan. (…) De volgende was
aan de beurt. Dit was [verdachte] . Ik stond gewoon op en liep met [verdachte] naar de slaapkamer.
(…) [verdachte] haalde gelijk zijn piemel uit zijn broek en ik moest [verdachte] ook pijpen. (…) Ik moest
voorover staan net als bij [betrokkene 1] en toen ging hij achterlangs bij mij in mijn vagina. (…)
[betrokkene 4] kreeg op een gegeven moment in dat kamertje wel een stijve en toen moest ik hem
pijpen. (…) Toen kwam [verdachte] weer en wilde weer seks met mij.”

Mede gelet op deze verklaring van het slachtoffer, meen ik dat het hof met zijn overweging dat het
slachtoffer zich in een kleine ruimte met vier jongens bevond waardoor het voor haar moeilijker was
om weerstand te bieden aan seksuele toespelingen, niet tot uitdrukking heeft willen brengen dat zij
de seksuele handelingen onvrijwillig heeft ondergaan, maar wel dat sprake was van een ongelijke
situatie. Met de overweging dat het slachtoffer “zeer vergaande seksuele handelingen heeft moeten
verrichten en ondergaan” heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat aan het slachtoffer in het kader
van het spel dat werd gespeeld de rol was toebedeeld de seksuele handelingen te verrichten en
ondergaan. Van innerlijke tegenstrijdigheid in de bewijsvoering is daarmee mijns inziens geen sprake.
Het middel faalt in zoverre.

3.11. Het middel klaagt in de tweede plaats dat niet zonder meer begrijpelijk is waarom de (overige)
in aanmerking genomen omstandigheden waaronder de seksuele handelingen hebben plaatsgehad,
dermate vergaand en niet passend bij de leeftijd van aangeefster en de verdachten zijn, dat een en
ander in strijd met de sociaal-ethische norm moet worden beschouwd. De steller van het middel merkt
op dat het vrijwillig plegen van seksuele handelingen tussen minderjarige personen met een gering
leeftijdsverschil contra-indicaties zijn voor het aannemen van ontucht.

3.12. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad betreffende art. 245 Sr blijkt dat de volgende door de
feitenrechter vastgestelde omstandigheden kunnen leiden tot het oordeel dat de gepleegde seksuele
handelingen niet algemeen sociaal-ethisch zijn aanvaard:

- Drie jongens hebben kort achter elkaar geslachtsgemeenschap met een dertienjarig slachtoffer
waarbij geen sprake is van een affectieve relatie. Het slachtoffer verricht de seksuele handelingen niet
vrijwillig. Er is slechts een gering leeftijdsverschil tussen de daders en het slachtoffer maar er is geen
sprake van “experimenteergedrag tussen leeftijdsgenootjes”.8

- Een vijftienjarig meisje wordt door de achttienjarige verdachte uitgenodigd om ergens te gaan eten.
Ze wordt naar een onbekende woning gebracht, waar foto’s van haar worden gemaakt en waarbij
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wordt gedreigd die foto’s op het internet te plaatsen als ze niet meewerkt. Ze verricht gedurende
enige uren seksuele handelingen (waaronder geslachtsgemeenschap), met vijf haar onbekende
jongens in de leeftijd van zeventien tot twintig jaren en met de achttienjarige verdachte. Ze zegt een
aantal malen dat ze niet wil, ook werkt ze op bepaalde momenten maar mee omdat ze anders haar
telefoon niet terugkrijgt of ergere dingen met haar gebeuren.9

- De vijftienjarige verdachte, die op de middelbare school zit, heeft in een schuurtje
geslachtsgemeenschap met het twaalfjarige slachtoffer, dat op de basisschool zit. Er is geen sprake
van een gelijkwaardige verhouding tussen hen en ze kennen elkaar nauwelijks.10

- Het vijftienjarige slachtoffer is verliefd op de medeverdachte. Hij en de zeventienjarige verdachte
nemen haar mee naar het huis van de medeverdachte. Het slachtoffer kleedt zich daar uit en heeft
vervolgens zowel met de medeverdachte als met de zeventienjarige verdachte - in elkaars bijzijn -
geslachtsgemeenschap. De seks met de verdachte is volgens het slachtoffer niet vrijwillig.11

- Het dertienjarige slachtoffer vertoont seksueel wervend gedrag en neemt zelf initiatieven tot
seksuele handelingen. De vijftienjarige verdachte verricht vervolgens samen met andere jongens van
dertien tot zeventien jaren in twee woningen seksuele handelingen waaronder
geslachtsgemeenschap met het dertienjarige slachtoffer dat zij niet of nauwelijks kennen, waarbij de
verdachten verklaren dat het “niet normaal” is dat het slachtoffer zo makkelijk deed over het hebben
van seks met hen.12

3.13. Voor zover van belang voor de onderhavige zaak, kan uit deze jurisprudentie worden afgeleid
dat factoren die een belangrijke rol spelen bij het oordeel dat vrijwillig gepleegde seksuele
handelingen in de zin van art. 245 Sr algemeen sociaal-ethisch niet zijn aanvaard, zijn dat de dader(s)
en het slachtoffer elkaar van te voren niet kende(n) en dat slachtoffers door ongelijkwaardige – al dan
niet getalsmatige - verhoudingen tussen hen en de dader(s) kwetsbaar zijn voor intimidatie. Ik citeer
ook mijn oud-ambtgenoot Jörg, wiens volgende opmerking in zijn conclusie voorafgaand aan HR 30
maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794 mij een mooie samenvatting lijkt van hetgeen uit de hiervoor
weergegeven jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid:

“Dat er sprake is van vrijwilligheid aan de zijde van een slachtoffer (dat ongeveer even oud is als de
dader) sluit echter niet uit dat in een concreet geval toch sprake kan zijn ontucht. Immers, volgens de
wetgever gaat het bij de zedelijkheidswetgeving niet alleen om de bescherming van mensen in hun
zelfbeschikkingsrecht, maar juist ook om de bescherming van afhankelijke, kwetsbare personen (zoals
jeugdigen) tegen misbruik van hun afhankelijkheid en kwetsbaarheid door anderen, en tegen
handelingen en verhoudingen die aan hen schade toebrengen. Van belang is dan de vraag of de met
de jeugdige gepleegde seksuele handelingen - ook al heeft hij/zij die zelf gewild - in het concrete
geval in strijd zijn met de sociaal-ethische norm.”13

3.14. Het hof heeft zijn oordeel dat de gepleegde seksuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-
ethische norm gebaseerd op de volgende omstandigheden. Het initiatief tot de zeer vergaande
seksuele handelingen kwam van de verdachten, de handelingen vonden zeer kort na elkaar plaats,
het slachtoffer kende de verdachten niet of nauwelijks, had met geen van hen een affectieve relatie
en werd in de week na het voorval op school uitgemaakt voor hoer en slet. Het hof heeft voorts bij
zijn oordeel betrokken dat (en waaruit blijkt dat) er geen sprake was van seksueel contact op basis
van gelijkwaardigheid.

3.15. Gelet op al hetgeen hiervoor in de conclusie is vooropgesteld en overwogen, meen ik dat het hof
zijn oordeel dat de gepleegde seksuele handelingen in strijd met de sociaal-ethische norm moeten
worden beschouwd en derhalve ontuchtig zijn in de zin van art. 245 Sr, in het geheel niet
onbegrijpelijk en toereikend heeft gemotiveerd. Het middel faalt ook in zoverre.

3.16. Voor zover het middel blijkens de toelichting nog op de opvatting berust dat art. 245 Sr vereist
dat de daarin bedoelde seksuele handelingen naar hun aard - derhalve los beschouwd van de
omstandigheden waaronder die handelingen zijn gepleegd - handelingen dienen te zijn die in strijd
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zijn met de sociaal-ethische norm, faalt het eveneens, omdat die opvatting evident onjuist is.

4. Het middel faalt.

5. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

6. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv. AG

Kamerstukken II, 1988-1989, 20 930, nr. 5, p. 4-5.

HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010/376, zoals is herhaald in HR 15 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:415, NJ 2016/177 en A.J. Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, Strafrecht, art.
245 Sr, aantekening 3.

HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:415, NJ 2016/177. Vlg. in dat verband HR 7 februari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:338 en de daaraan voorafgaande conclusie van mijn ambtgenoot Hofstee
(ECLI:NL:PHR:2017:109).

HR 24 juni 1997, NJ 1997/676.

Kamerstukken II, 1988-1989, 20 930, nr. 5, p. 5.

Vgl. Kamerstukken II, 1990-1991, 20 930, nr. 13, p. 4: “Personen tussen twaalf en zestien jaar echter
kunnen niet in alle opzichten als weerloos worden beschouwd. Er kunnen zich omstandigheden
voordoen, bijvoorbeeld bij gering leeftijdsverschil, dat feiten als hier bedoeld niet zonder meer als
ontuchtig kunnen worden aangemerkt. Daarom moet ook deze term in artikel 245 wel worden
opgenomen.”

HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010/376.

HR 19 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:956. De Hoge Raad deed het betreffende middel af met art. 81
RO.

HR 1 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2486 (art. 80a RO).

HR 15 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:415, NJ 2016/177.

HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ 2010/376.

HR 7 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:338. (art. 81.1 RO).

ECLI:NL:PHR:2010:BK4794, paragraaf 16.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

IV/DAZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 26 april 2017, nummer 21/002113-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. van Schaik, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van
het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk, heeft geoordeeld
dat de bewezenverklaarde handelingen "ontuchtige handelingen" in de zin van art. 245 Sr
opleveren.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 05 juni 2014 te Sprimont in de Belgische Ardennen, tezamen en in vereniging met
anderen met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1998), die de leeftijd van twaalf
jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen
heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van
[slachtoffer] , hebbende verdachte en/of zijn mededaders de borsten en de vagina en de
billen van [slachtoffer] betast en verdachte en verdachtes mededader hun penis in de vagina
van [slachtoffer] gebracht en hun, verdachtes en zijn mededaders, penis in de mond van
[slachtoffer] gebracht."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank op 10 maart
2015, voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

We waren op werkweek van school in de Belgische Ardennen. Ik kende [slachtoffer] voor die
werkweek nog helemaal niet en heb haar de desbetreffende avond pas leren kennen. Ik
was samen met [betrokkene 4] , [betrokkene 1] en [betrokkene 5] . [slachtoffer] en
[betrokkene 2] kwamen onze stacaravan binnen. We speelden een spel waarbij we een

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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deodorantbus lieten ronddraaien en degene naar wie de dop wees een vraag moest
beantwoorden of een opdracht moest doen. Eerst werden er vragen gesteld en later werden
er opdrachten gegeven. Daarbij werd de opdracht gegeven om aan de borsten van
[slachtoffer] te zitten. Ik heb over haar kleding heen aan haar borsten gevoeld. [betrokkene
4] en [betrokkene 1] hebben ook aan haar borsten gezeten. Aan het einde van het spel zijn
[betrokkene 4] , [betrokkene 1] en ik om de beurt met [slachtoffer] naar het kamertje
gegaan. Ik ben tweemaal met haar in het kamertje geweest. In het kamertje heeft ze mij
gepijpt en hebben wij seks gehad. Mijn geslachtsdeel is in die van haar geweest.

2. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 7 juli 2014 (p. 395
e.v. van het dossier met OPS-nummer 2014062826), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van verdachte:

De opdracht was om haar borsten aan te raken. [betrokkene 5] (het hof begrijpt:
[betrokkene 5] ) gaf die opdracht. De opdracht is gegeven om met de hand onder de broek
van [slachtoffer] te gaan. Dat heb ik ook met mijn hand gedaan, maar dan wel alleen onder
de broek. Ik zat met mijn hand bij haar vagina, maar niet bij haar in de onderbroek.
[slachtoffer] lag op het uitklapbed in de woonkamer. Ik denk dat ik haar borsten twee keer
heb aangeraakt. Een keer echt over de kleding heen en de andere keer met de hand in het
shirt maar wel over het bikinitopje. Ik ben twee keer met haar in de slaapkamer geweest. De
eerste keer pijpte zij mij. Pijpen is met haar mond om mijn penis.

Toen gingen we weer terug naar de woonkamer en ging [betrokkene 4] naar het
slaapkamertje. Later heb ik van [betrokkene 4] gehoord dat zij hem gepijpt had. [betrokkene
1] is met haar naar de slaapkamer geweest. Ik heb daarna gehoord van [betrokkene 1] dat
hij seks had gehad met [slachtoffer] . Toen ben ik weer met haar in de slaapkamer gegaan.
Ik had seks met [slachtoffer] . De week daarop op school is zij er ook wel mee
geconfronteerd. Ze zeiden hoer en dat soort dingen tegen haar.

3. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor aangeefster d.d. 20 juni
2014 (p. 34 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [slachtoffer] :

Het is gebeurd op 5 juni 2014 tussen 21:00 en 23:00 uur te Sprimont in de Belgische
Ardennen. We gingen op kamp met school, van maandag tot vrijdag. Ik ken deze jongens
nog niet echt. Ik stond buiten met [betrokkene 2] . Toen zagen die jongens ons en zeiden
dat we wel even bij hun binnen konden komen. [betrokkene 2] en ik gingen naar binnen. Ze
hadden het over een spelletje "flesje draaien". Dan draai je een fles en als de punt naar je
toe staat dan moet je een opdracht doen. Het spelletje werd gespeeld met een
deodorantbus. Het kwam er op neer dat ik alle opdrachten doen moest. Ik moest steeds wat
doen bij de jongen naar wie de dop draaide. Uiteindelijk moest ik op iemand zijn schoot gaan
zitten. Ik deed dit maar. Ik ging bij diegene op schoot zitten, dat was [betrokkene 4] .
[betrokkene 2] raakte mijn borsten aan over mijn shirt heen. De fles werd gedraaid en
[betrokkene 1] mocht ook aan mijn borsten zitten, hetzelfde als [betrokkene 2] . Toen was
de opdracht mijn borsten aanraken onder mijn shirt. Ik zei: "Dat wil ik niet." Uiteindelijk was
het aanraken onder mijn shirt over mijn BH. Ik moest op het uitklapbed gaan liggen en dan
mochten ze mijn vagina aanraken.

Uiteindelijk werd het zo dat degene naar wie de fles draaide met mij naar de slaapkamer in
die hut mocht. De fles wees naar [betrokkene 1] . We waren samen in de slaapkamer.
[betrokkene 1] wilde dat ik hem ging pijpen. Uiteindelijk heb ik dat maar gedaan. Toen wilde
[betrokkene 1] seks met mij. Hij kwam met zijn piemel in mijn vagina. Het was een spelletje
en de andere jongens wilden ook. [betrokkene 1] en ik zijn toen teruggegaan in de
woonkamer. Ik moest met [verdachte] het kamertje in. [verdachte] haalde gelijk zijn piemel
uit zijn broek en ik moest [verdachte] ook pijpen. [verdachte] kwam met zijn piemel in mijn
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vagina. Als ik eerder voorbij kwam, zat [verdachte] vaak aan mijn kont. Uiteindelijk was
[betrokkene 4] aan de beurt. [betrokkene 4] zei steeds dat het hem niet lukte om een stijve
te krijgen. [betrokkene 4] kreeg op een gegeven moment in dat kamertje wel een stijve en
toen moest ik hem pijpen. [betrokkene 4] wilde ook wel seks met mij maar dat lukte hem
niet. Hij kwam niet naar binnen bij mij. Toen kwam [verdachte] weer en wilde weer seks met
mij. [verdachte] tilde mij op, een arm onder de benen en een arm onder mijn armen, hij nam
me weer mee het kamertje in. [verdachte] kwam weer met zijn piemel in mijn vagina.

[betrokkene 5] zei dat ik bij [betrokkene 4] op schoot moest gaan zitten. [betrokkene 5] zei
dat ze aan mijn borsten mochten zitten en [betrokkene 4] zei toen: "Ja, dat gaan we doen."
[betrokkene 4] , [betrokkene 1] en [verdachte] kregen de opdracht om mijn borsten aan te
raken onder mijn shirt. Ik moest naar het uitklapbed lopen. [betrokkene 1] kwam er toen bij
en kwam in mijn broek met zijn hand en ging aan mijn vagina zitten. Het stopte omdat het
spel weer verder ging. [betrokkene 1] , [verdachte] en [betrokkene 4] hebben mij allemaal
aangeraakt op het uitklapbed. [verdachte] ging met zijn hand in mijn broek. Uiteindelijk werd
het zo dat iemand met mij naar de slaapkamer mocht als de fles op hem uitkwam. Er werd
niet gezegd wat daar in de slaapkamer zou gebeuren. [betrokkene 1] nam me mee naar het
kamertje. Hij zei dat ik hem moest pijpen en toen deed hij zijn broek open. Ik moest met mijn
mond om zijn piemel, heen en weer bewegen. We gingen weer terug naar de woonkamer.
De volgende was aan de beurt. Dit was [verdachte] . Ik stond gewoon op en liep met
[verdachte] naar de slaapkamer. De eerste keer met [verdachte] zat ik op het bed en hij
deed gelijk zijn broek naar beneden. Ik moest hem pijpen, dat zei hij. Hij is ook in mij
geweest. Ik moest voorover staan net als bij [betrokkene 1] en toen ging hij achterlangs bij
mij in mijn vagina. Ik moest [betrokkene 4] pijpen. Ik leunde schuin naar voren en pijpte
hem.

4. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 21 juni
2014 (p. 55 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 2] :

In de Ardennen, we hadden schoolreisje. [slachtoffer] liep aan de andere kant. Ze gingen
vieze praat houden tegen haar. [betrokkene 4] zei tegen haar: "Kom tenminste binnen". Ik
ging mee naar binnen. Toen gingen we "flessen". Dan draai je met een flesje en wijst die fles
wie aan de beurt is. Ik hoorde van "pijp me". Dat was nog voor we naar binnen gingen.
[slachtoffer] vroeg mij mee te gaan naar binnen. En toen ging hij dus draaien met de bus en
toen was [betrokkene 4] degene die als eerste mocht zitten aan haar borsten. [betrokkene
4] raakte haar borsten aan met zijn handen. Dat voelen ging over haar BH. Daarna gingen
ze weer draaien. Dan is [betrokkene 4] toevallig een paar keer achter elkaar aan de beurt.
[betrokkene 4] , [betrokkene 1] en [verdachte] zijn aan de beurt geweest. [betrokkene 1]
heeft een keer aan de borsten van [slachtoffer] gevoeld en [verdachte] ook een keer. En ik
ook een keer. Iedereen deed het over de BH heen. Ze probeerden haar over te halen. Ik
raakte haar borsten snel aan met een hand boven haar BH. [betrokkene 5] bedenkt dat.
Volgens mij zei de rest: "Aan haar kut." Iedereen behalve [betrokkene 5] heeft aan haar kut
gezeten. Allemaal een keer. Ik deed het over de onderbroek heen. Ze lag op de uitklapbank.

Als er iemand aan de beurt was, gingen ze gewoon naast haar zitten en dan voelen. Ik weet
niet wie het zei, maar die zei "Kom maar naar dit kamertje". [betrokkene 4] zei dat hij geen
erectie had. Ik moest van hun euh... heen en weer. Met mijn lul. En [betrokkene 4] deed het
gewoon in de woonkamer. Ik heb gezien dat hij bezig was met zijn lul.

5. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 26 juni
2014 (p. 103 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 3] :
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We waren op kamp van school naar de Ardennen. Het groepje jongens ging ons roepen:
"Kom maar, kom gezellig." Ik hoorde iets van: "Ik heb een stijve pik." [slachtoffer] zei dat ze
wel meeging, maar alleen als [betrokkene 2] ook mee zou gaan. Toen ben ik doorgelopen.
[slachtoffer] werd de week erna gepest. Ze zeiden dat ze een slet was. Het was op
donderdag 5 juni 2014, rond 21.30 of 22.00 uur. Die jongens waren [verdachte] ,
[betrokkene 1] , [betrokkene 4] en nog eentje. Die jongens stonden voor hun caravan.

6. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 1 juli
2014 (p. 239 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 5] :

We deden "doen, durf of de waarheid". Iemand draaide de bus. Als de voorkant naar jouw
richting was, mochten ze je een vraag stellen. Ik draaide, hij kwam bij [betrokkene 4] . Toen
mocht [betrokkene 4] aan de borsten voelen. Iedereen deed mee behalve ik. Er zijn twee of
drie opdrachten uitgevoerd. De opdracht die ik bedacht was aan de borsten voelen met de
kleren aan. [betrokkene 4] , [verdachte] en [betrokkene 2] hebben aan de borsten van
[slachtoffer] gezeten. [betrokkene 4] zei: "Ik krijg mijn lul niet stijf, ik ga me aftrekken." Ze
hebben allemaal de hand in hun (het hof begrijpt: haar) broek gehad. Die borsten dat ging
gewoon over haar shirt heen. Er werd gezegd, onder het shirt, maar wel op de bh. Toen is
dat gebeurd. Iedereen heeft haar borsten aangeraakt, behalve ik. [betrokkene 4] ,
[betrokkene 1] en [verdachte] hebben alle drie de hand in de broek van [slachtoffer]
gedaan. [slachtoffer] lag op dat moment op dat uitklapbed. [verdachte] zei dat ze hem had
gepijpt. [betrokkene 1] zei dat ze hem ook had gepijpt. [betrokkene 1] heeft ook gezegd dat
hij seks had gehad.

(Vraag verbalisanten: Gisteren hebben wij aan jou gevraagd wat seks was en toen zei jij dat
het met de penis in de vagina was.) Ja, en zo bedoelde [betrokkene 1] dat ook. [verdachte]
heeft ook gezegd dat hij seks heeft gehad met [slachtoffer] . Hij zei dat hij met zijn penis in
haar vagina is geweest. [betrokkene 4] zei dat het niet lukte, maar hij wilde het wel. Ze zei
dat ze niet aan haar blote borsten mochten zitten. De handen waren voor in haar broek bij
haar kruis.

7. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juli
2014 (p. 263 e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 5] :

Je draait meerdere keren voor dezelfde opdracht. Volgens mij heeft [slachtoffer] geen
opdracht bedacht. Het was een spelletje dat op haar gericht was.

8. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor d.d. 8 juli 2014 (p. 370
e.v. van het onder 2 genoemde dossier), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 4] , het hof begrijpt roepnaam: [betrokkene 4] :

Ik heb wel gehoord dat ze het niet wilde met haar borsten eruit. Onder haar kleren aan haar
borsten dat wilde ze niet. Ik heb 1 of 2 keer aan haar borsten gevoeld. Gewoon mijn hand
erop. Iedereen heeft met zijn hand in haar broek gezeten, behalve [betrokkene 5] . Ik had
mijn hand aan de voorzijde van haar broek in haar broek gedaan. [betrokkene 1] heeft mij
verteld dat hij gepijpt is en seks gehad heeft. Volgens mij van achter. [verdachte] heeft
gezegd dat hij seks met haar heeft gehad. Ik kwam toen even binnen. Ik zag toen van
[verdachte] dat hij seks van achteren had met [slachtoffer] ."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"De raadsman heeft ter terechtzitting bij het hof vrijspraak van de gehele tenlastelegging
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bepleit, omdat er geen sprake zou zijn van ontuchtige handelingen. Daartoe heeft de
raadsman - verkort weergegeven - aangevoerd dat aangeefster de handelingen vrijwillig
heeft ondergaan, dat de personen in geringe mate in leeftijd verschilden en dat onder
jongeren hedendaags een andere seksuele moraal geldt.

Het hof verenigt zich met de bewijsmotivering van de rechtbank, luidende als volgt:

"Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht strekt tot bescherming van de seksuele
integriteit van personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten
worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte
van hun gedrag in dit opzicht te overzien. Dit artikel beschermt deze jeugdige personen ook
tegen verleiding die mede van henzelf kan uitgaan.

Het is vaste jurisprudentie dat onder omstandigheden aan seksuele handelingen met een
minderjarige tussen de twaalf en zestien jaren het ontuchtige karakter kan ontbreken. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen
personen die slechts in geringe mate in leeftijd verschillen. Daarbij geldt als maatstaf of de
desbetreffende seksuele handeling algemeen als sociaal-ethisch is aanvaard. De rechtbank
verwijst in dit kader naar een arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2010
(ECLI:NL:HR:2010:BK4794).

Uit bovenstaande bewijsmiddelen blijkt dat verdachte heeft erkend dat hij de vagina en de
borsten van [slachtoffer] heeft betast (over haar shirt/bh en onderbroek) en zich eveneens
door [slachtoffer] heeft laten pijpen en dat [betrokkene 1] eveneens geslachtsgemeenschap
met haar heeft gehad. Ook blijkt daaruit dat verdachte haar billen heeft betast.

De rechtbank is er niet van overtuigd dat verdachte en de medeverdachten [slachtoffer]
hebben gedwongen tot het ondergaan van deze seksuele handelingen. Ook is de rechtbank
er niet van overtuigd dat [slachtoffer] deze handelingen onvrijwillig heeft ondergaan.

Op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank echter wel wettig en
overtuigend bewezen dat het initiatief tot het verrichten van de seksuele handelingen
uitging van verdachte en de medeverdachten. Hun verklaringen dat zij in de stacaravan
zaten en [slachtoffer] geheel uit zichzelf binnenkwam, acht de rechtbank niet geloofwaardig.
Op grond van de verklaringen van [slachtoffer] , [betrokkene 2] en (vooral) [betrokkene 3]
gaat de rechtbank ervan uit dat de verdachten (of een deel van hen) voor de stacaravan
stonden, [slachtoffer] riepen, seksueel getinte opmerkingen tegen haar maakten en haar
uitnodigden de stacaravan binnen te komen. In de stacaravan waren het de verdachten die
(in het kader van het spel) de uit te voeren seksuele handelingen bedachten en [slachtoffer]
opdroegen deze te ondergaan. Van ten minste één van deze opdrachten (het aanraken van
de blote borsten) heeft zij gezegd dat zij dit niet wilde. De rechtbank acht het (mede
daarom) niet aannemelijk dat het vervolgens [slachtoffer] zou zijn geweest die verdachten
meenam naar het kamertje en hen opdroeg zich door haar te laten pijpen of seks met haar
te hebben. De rechtbank gaat er op grond van die verklaringen van [slachtoffer] en
[betrokkene 2] vanuit dat het verdachte en medeverdachten waren die [slachtoffer]
meenamen naar het kamertje. Voorts acht de rechtbank op grond van de verklaring van
[slachtoffer] wettig en overtuigend bewezen dat het initiatief tot het pijpen en de
geslachtsgemeenschap uitging van verdachte en medeverdachten. Daarbij neemt de
rechtbank mede in aanmerking dat verdachte [slachtoffer] heeft opgetild en naar het
kamertje heeft gebracht. Verder neemt de rechtbank daarbij in aanmerking dat uit de
bewijsmiddelen blijkt dat [betrokkene 4] zich in de woonkamer heeft afgetrokken om zijn
penis stijf te maken. Daar leidt de rechtbank uit af dat hij daarna seksuele handelingen wilde
verrichten met [slachtoffer] .

Ondanks het geringe leeftijdsverschil tussen [slachtoffer] en de verdachten (verdachte zelf is
enkele dagen jonger dan [slachtoffer] ) en de omstandigheid dat niet bewezen wordt geacht
dat [slachtoffer] de seksuele handelingen onvrijwillig heeft ondergaan, is de rechtbank toch
van oordeel dat deze seksuele handelingen in strijd zijn met de sociaal-ethische norm.
Daartoe overweegt zij het volgende. [slachtoffer] heeft op initiatief van verdachte en twee
van de medeverdachten zeer vergaande seksuele handelingen met hen verricht. Deze
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seksuele handelingen hebben zeer kort na elkaar plaatsgevonden en bestonden er onder
meer uit dat zij hen heeft gepijpt en zij geslachtsgemeenschap met twee van hen heeft
gehad. Dit terwijl [slachtoffer] de verdachten niet of nauwelijks kende en zij met geen van
hen een affectieve relatie had. Dat dit (ook onder jongeren) niet sociaal-ethisch is aanvaard,
vindt naar het oordeel van rechtbank steun in de omstandigheid dat [slachtoffer] in de week
na het voorval op school werd uitgemaakt voor hoer en slet."

Het hof is, anders dan de raadsman, derhalve van oordeel dat in onderhavige casus geen
sprake is van sociaal aanvaardbaar gedrag, maar van ontuchtige handelingen. Daartoe
neemt het hof naast de bovengenoemde omstandigheden ook de volgende omstandigheden
in aanmerking.

Verdachte en zijn medeverdachten waren getalsmatig ruim in de meerderheid zodat van een
één op één situatie, waarin jongelui in experimentele zin onderling wel eens seksuele
gedragingen verrichten, geen sprake is geweest. Daarnaast bevond aangeefster zich in een
kleine ruimte met deze vier jongens, waardoor het voor haar moeilijker was om weerstand
te bieden aan de seksuele toespelingen. De vier jongens namen het initiatief tot het spelen
van een spelletje waarin aangeefster de hoofdrol werd toebedeeld. Zij was diegene bij wie
alle opdrachten - die ten opzichte van de seksuele integriteit van aangeefster geleidelijk
steeds van ingrijpender aard waren - verricht moesten worden. Uiteindelijk heeft zij zeer
vergaande seksuele handelingen met hen moeten verrichten en ondergaan, welke
handelingen ook nog zeer kort na elkaar plaatsvonden. Het voorgaande maakt dat er geen
sprake is geweest van seksueel contact op basis van gelijkwaardigheid.

In tegenstelling tot hetgeen de raadsman heeft gesteld, is het hof van oordeel dat de
omstandigheid dat [slachtoffer] al enige seksuele ervaring had opgedaan met haar
toenmalige vriend, in dit kader volstrekt irrelevant is en dit het ontuchtige karakter van de
handelingen van verdachte en zijn medeverdachten geenszins wegneemt."

De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 245 Sr. De daarin
voorkomende uitdrukking "ontuchtige handelingen" moet dus geacht worden aldaar te zijn
gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan in art. 245 Sr toekomt.

Art. 245 Sr luidt:

"Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft
bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het
seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie."

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4794, NJ
2010/376 onder meer het volgende overwogen:

"2.6. Blijkens de wetsgeschiedenis strekt art. 245 Sr tot bescherming van de seksuele
integriteit van personen die gelet op hun jeugdige leeftijd in het algemeen geacht moeten
worden niet of onvoldoende in staat te zijn zelf die integriteit te bewaken en de draagwijdte
van hun gedrag in dit opzicht te overzien. Art. 245 Sr beschermt deze jeugdige personen ook
tegen verleiding die mede van henzelf kan uitgaan.

Onder omstandigheden kan aan seksuele handelingen met een persoon tussen de twaalf en
zestien jaren het ontuchtig karakter ontbreken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die
handelingen vrijwillig plaatsvinden tussen personen die slechts in geringe mate in leeftijd
verschillen. Een scherpe afgrenzing van dergelijke omstandigheden valt in haar
algemeenheid niet te geven. Zoals uit de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis blijkt,
heeft de wetgever bij de totstandkoming van art. 245 Sr in dit opzicht als maatstaf voor
ogen gestaan of de desbetreffende seksuele handeling algemeen als sociaal-ethisch is
aanvaard.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
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2.4.

2.5.

2.6.

dergelijke omstandigheden die meebrengen dat seksuele handelingen niet als ontuchtig
kunnen worden aangemerkt, in belangrijke mate aankomt op de aan de feitenrechter
voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval. Het oordeel
daaromtrent kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst."

Blijkens zijn hiervoor onder 2.2.3 weergegeven overwegingen heeft het Hof vastgesteld dat (i) de
verdachte samen met anderen het initiatief nam tot het spelen van een spel waarin [slachtoffer]
werd opgedragen met hen steeds verdergaande seksuele handelingen te verrichten, (ii)
[slachtoffer] zich op dat moment in een zeer kleine ruimte - een stacaravan - bevond met vier
jongens en (iii) de vergaande seksuele handelingen zeer kort na elkaar plaatsvonden en werden
verricht met meerdere personen, onder wie de verdachte, die [slachtoffer] niet of nauwelijks
kende en met wie zij geen affectieve relatie had. Het Hof heeft voorts overwogen dat, gelet op
voornoemde omstandigheden, tussen de verdachte, de andere jongens en [slachtoffer] -
niettegenstaande het geringe tussen hen bestaande leeftijdsverschil - geen sprake is geweest
van seksueel contact op basis van gelijkwaardigheid. Tegen de achtergrond van het belang dat
art. 245 Sr beoogt te beschermen en in het licht van hetgeen door het Hof is vastgesteld, geeft
het oordeel van het Hof dat de seksuele handelingen "ontuchtige handelingen" als bedoeld in art.
245 Sr zijn, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het ook niet onbegrijpelijk is.

Voor zover het middel hierover klaagt, faalt het.

Ook voor het overige kan het niet middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81,
eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Op de verdachte is het strafrecht voor jeugdigen toegepast. De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer
dan zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de
redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de aan de verdachte opgelegde werkstraf van 200 uren, subsidiair 100 dagen
jeugddetentie, waarvan 100 uren, subsidiair 50 dagen jeugddetentie, voorwaardelijk met een
proeftijd van 2 jaren.

Nu het middel niet tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 3
genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te
worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het aantal uren te verrichten werkstraf

3 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

4 Slotsom

5 Beslissing
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en de duur van de vervangende jeugddetentie;

vermindert het aantal uren werkstraf en de duur van de vervangende jeugddetentie in die zin dat
deze 195 uren, subsidiair 97 dagen jeugddetentie, belopen, waarvan 100 uren, subsidiair 50 dagen
hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 9 oktober 2018.
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Instantie Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak 28-06-2018

Datum publicatie 03-07-2018

Zaaknummer 23-002690-17

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Jeugd. Vrijspraak 245 Sr. De bijzondere omstandigheden brengen het hof tot het
oordeel dat in onderhavige strafzaak aan de seksuele handelingen het ontuchtige
karakter (de wederrechtelijk) ontbreekt.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
FJR 2019/5.5 

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-002690-17

datum uitspraak: 28 juni 2018

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank Noord-Holland van 11 juli 2017 in de strafzaak onder parketnummer 15-760071-16
tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1998,

adres: [adres].

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 14 juni
2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:GHAMS:2018:2140

Onderzoek van de zaak
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Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de
verdachte en diens raadsman naar voren is gebracht.

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2015 tot en met 23 november 2015 te Bodegraven, gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met
[slachtoffer], die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten
echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en)
uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte en/of zijn
medeverdachte(n) zijn/hun penis(sen) in de mond van die [slachtoffer] gebracht/gehouden.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen.
De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere beslissing komt dan
de rechtbank.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen.

De raadsman heeft vrijspraak bepleit. Het hof overweegt het volgende.

De toen 16-jarige verdachte is op straat in contact gekomen met een 14-jarig meisje genaamd
[slachtoffer]. Zij hebben elkaar enkele malen op straat getroffen, voordat het uiteindelijk tot seksuele
handelingen kwam. Volgens de verdachte heeft [slachtoffer] hem gevraagd om mee te komen naar de

Tenlastelegging

Vonnis waarvan beroep

Vordering van het openbaar ministerie

Vrijspraak
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bosjes en heeft zij hem daar vervolgens gepijpt. Terwijl zij daar samen waren, zijn er vrienden van de
verdachte bij hen komen staan en hebben zij om hen heen gesprongen of gedanst. In ieder geval één
van de aanwezigen heeft op dat moment een filmpje gemaakt, dat later is rondgestuurd en bij
verschillende mensen uit de omgeving van [slachtoffer] en de verdachte bekend is geraakt.

Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) strekt tot bescherming van jeugdigen tussen de twaalf
en zestien jaar tegen het ondergaan van vergaande seksuele handelingen. Jeugdigen in deze
leeftijdsgroep worden geacht daartoe in het algemeen onvoldoende in staat te zijn. Onder
omstandigheden kan echter het ontuchtige karakter (de wederrechtelijkheid) aan de seksuele
handelingen ontbreken. De Hoge Raad heeft in het arrest van 30 maart 2010 (LJN: BK4794)
overwogen dat het ontuchtige karakter aan seksuele handelingen bijvoorbeeld kan ontbreken indien
die handelingen vrijwillig plaatsvinden en voorts sprake is van een gering leeftijdsverschil.

Het hof is van oordeel dat er in onderhavige strafzaak sprake is van een dergelijke uitzonderlijke
situatie en overweegt daartoe in het bijzonder als volgt.

De verdachte werd geconfronteerd met het seksueel wervende gedrag van [slachtoffer], die blijkens
verschillende verklaringen in het dossier het initiatief heeft genomen tot het seksueel contact.

Hoewel artikel 245 Sr jeugdige personen ook beschermt tegen verleiding die mede van henzelf kan
uitgaan, weegt het hof bij de beoordeling mee hetgeen [slachtoffer] daarover zelf als getuige bij de
raadsheer-commissaris heeft verklaard:

“Mijn ouders hebben aangifte gedaan en toen wilde de politie mij ook horen. Ik heb bij de politie toen
het spel meegespeeld. Met spel bedoel ik dat ik mijzelf meer in de slachtofferrol plaatste en ik
gedwongen was. Ik was wel minderjarig, maar ik was geen slachtoffer. Op uw vraag of ik in die zin ook
niet kwetsbaar was op dat moment antwoord ik u dat ik ook niet kwetsbaar was. Ik wilde meewerken
en werd niet gedwongen.”

De verdachte was ten tijde van het feit een 16-jarige jongen in de pubertijd en verkeerde dus –
evenals [slachtoffer], die niet veel jonger was dan hij – in een kwetsbare en onderzoekende fase in
de seksuele ontwikkeling. Uit het dossier komt op geen enkele manier naar voren dat de verdachte
het initiatief tot de seksuele handelingen heeft genomen. Wel blijkt dat het contact van beide kanten
vrijwillig was.

Ook uit de overige feiten en omstandigheden rondom de seksuele handelingen van de verdachte en
[slachtoffer] blijkt onvoldoende dat sprake is van overschrijding van die sociaal-ethische norm door de
verdachte, te meer omdat dit gedragingen van anderen waren – zoals het er omheen springen en
dansen en filmen – die naar het oordeel van het hof niet in nauwe en bewuste samenwerking met de
verdachte hebben plaatsgevonden en de verdachte in die zin ook niet kunnen worden aangerekend.

Anders dan de rechtbank is het hof dan ook van oordeel dat de feiten en omstandigheden die in het
dossier worden gerelateerd onvoldoende zijn om tot de conclusie te komen dat de verdachte in dit
specifieke geval de grens heeft overschreden van wat sociaal-ethisch aanvaardbaar gedrag is.
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De hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden tezamen genomen en in onderlinge samenhang
bezien brengen het hof tot het oordeel dat in onderhavige strafzaak aan de seksuele handelingen het
ontuchtige karakter (de wederrechtelijkheid) ontbreekt, zodat de verdachte van het ten laste gelegde
moet worden vrijgesproken.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte
daarvan vrij.

Dit arrest is gewezen door de meervoudige strafkamer van het gerechtshof Amsterdam, waarin zitting
hadden mr. P.F.E. Geerlings, mr. F.M.D. Aardema en mr. A.M. Kengen, in tegenwoordigheid van

mr. S.M. Schouten, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van

28 juni 2018.

Mr. Aardema is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

[…]

BESLISSING

632



Instantie Rechtbank Noord-Holland

Datum uitspraak 11-07-2017

Datum publicatie 08-08-2017

Zaaknummer 15/760071-16

Rechtsgebieden Strafprocesrecht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie
Verdachte, toen zelf zestien jaar, heeft op initiatief van het veertienjarige slachtoffer
ontuchtige handelingen met haar verricht. Hierbij waren meerdere vrienden van
verdachte aanwezig, en er is een filmpje van de handelingen gemaakt dat later is
verspreid. Schuldigverklaring zonder strafoplegging, gelet op de omstandigheden
van het geval. Voor verdachte leek het, ook gelet op zijn leeftijd en
ontwikkelingsfase, moeilijk om ten opzichte van het slachtoffer de juiste houding te
bepalen en afstand te nemen en blijven nemen. De rechtbank gaat er van uit dat de
seksuele handelingen, zoals bewezenverklaard, onderdeel hebben uitgemaakt van
seksueel experimenteergedrag, waarbij soms grenzen kunnen worden
overschreden, zoals ook in dit geval.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
FJR 2019/5.6 

Uitspraak

Sectie Familie & Jeugd

Locatie Haarlem

Meervoudige kamer jeugdstrafzaken

Parketnummer: 15/760071-16 (P)

Uitspraakdatum: 11 juli 2017

Tegenspraak

Vonnis

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting met gesloten deuren

ECLI:NL:RBNHO:2017:6724

RECHTBANK NOORD-HOLLAND
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3.1.

3.2.

3.3.

van 27 juni 2017 in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] te [plaats] ,

wonende op het adres [adres] .

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. S. Sleeswijk Visser en van wat verdachte en zijn raadsman mr. B.H.J. van Rhijn, advocaat te Maarn,
naar voren hebben gebracht.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2015 tot en met 23 november 2015 te [plaats] , tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met [naam] , die de leeftijd van twaalf jaren
maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)
heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het
lichaam van die [naam] , hebbende verdachte en/of zijn medeverdachte(n) zijn/hun penis(sen) in de
mond van die [naam] gebracht/gehouden.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming
van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn
voor schorsing van de vervolging.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit,
waarbij verdachte dient te worden vrijgesproken van het medeplegen.

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft gepleit voor vrijspraak van de gehele tenlastelegging.

Redengevende feiten en omstandigheden 1

De rechtbank komt tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, met uitzondering van het
bestanddeel medeplegen, op grond van het volgende.

In de zomer van 2015 was verdachte met een groep vrienden in [plaats] toen [naam] , geboren
op [geboortedatum] , hun aandacht vroeg en zich bij hen voegde. Hierna is zij meerdere dagen
achter elkaar de aandacht van de groep jongens blijven vragen, waarbij zij vroeg of zij hen mocht
pijpen.2 De jongens vonden het een beetje vreemd dat [naam] dit aan hen vroeg.3 Desondanks is
verdachte na een aantal dagen met haar de bosjes in gegaan, waar zij hem heeft gepijpt.
Vervolgens is een aantal vrienden van verdachte hen achterna gekomen en hebben zij om hen

1 Tenlastelegging

2 Voorvragen

3 Bewijs
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3.4.

heen gedanst en gesprongen. Ook heeft één van de aanwezigen de seksuele handelingen tussen
verdachte en [naam] gefilmd. Dit filmpje is naderhand verspreid en door veel mensen gezien.4

Bewijsoverweging

Ten aanzien van de verschillende lezingen:

[naam] heeft ten aanzien van hetgeen haar is overkomen een verklaring afgelegd bij de politie.
Deze verklaring strookt op punten niet met de verklaringen van de verdachte en diens
medeverdachten.

Verdachte en diens vrienden verklaren dat op meerdere dagen seksuele handelingen hebben
plaatsgevonden, terwijl [naam] verklaart dat dit maar op één dag is gebeurd.

De rechtbank is van oordeel dat het voor de bewezenverklaring van het ten laste gelegde (het
éénmalig plegen van ontucht) niet relevant is of ook op andere momenten dan door [naam] is
aangegeven seksuele handelingen door haar zijn verricht.

Ten aanzien van het ontuchtig karakter van de seksuele handelingen:

Ter terechtzitting heeft de verdediging aangevoerd dat de gepleegde seksuele handelingen geen
ontuchtig karakter hebben. In de visie van de verdediging is er sprake van een gering
leeftijdsverschil tussen verdachte en [naam] en is er een affectieve relatie ontstaan door de
frequentie van het onderling contact. Daarnaast heeft [naam] het initiatief genomen in de
contacten en voor de seksuele handelingen, die zij zelf graag wilde.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de handelingen als ontuchtig te
kwalificeren zijn en dat het seksueel wervend gedrag van het slachtoffer daaraan niet afdoet.

De rechtbank overweegt als volgt. Artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) strekt
tot bescherming van de seksuele integriteit van personen die daartoe, gelet op hun jeugdige
leeftijd, in het algemeen geacht worden niet of onvoldoende in staat te zijn. Uit de jurisprudentie
blijkt dat onder omstandigheden het ontuchtig karakter aan seksuele gedragingen met
minderjarigen tussen de twaalf en de zestien jaar kan komen te ontvallen. Dit kan zo zijn indien
sprake is van vrijwilligheid en als er een gering leeftijdsverschil is tussen de betrokkenen. Of het
ontuchtig karakter in een bepaalde situatie ontbreekt en het seksueel contact daarmee sociaal-
ethisch aanvaardbaar is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de specifieke
omstandigheden (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BK4794).

In het onderhavige geval kenden verdachte en het slachtoffer [naam] elkaar niet. Zij hadden
elkaar voorafgaand aan de seksuele handelingen slechts enkele malen en telkens op straat
getroffen en hoewel sprake was van opbouwend contact, was er geen sprake van een affectieve
relatie. Ook was de relatie naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig dat seksueel contact,
gelet op de jonge leeftijd en in het licht van de sociaal-ethische normen, daarbinnen paste.

Voorts is aannemelijk geworden dat de seksuele handelingen in overgrote mate zijn verricht terwijl
daarbij diverse vrienden van verdachte aanwezig waren, waarbij zij om [naam] en verdachte heen
zijn gaan dansen en springen. Eén van hen heeft de handelingen bovendien gefilmd en deze
beelden zijn achteraf verspreid. Verdachte wist bovendien dat [naam] één van zijn vrienden onder
soortgelijke omstandigheden had gepijpt. Voorts draagt aan het ontuchtige karakter van de
seksuele handelingen bij dat deze hebben plaatsgevonden in de openbare ruimte, in plaats van in
een privé-situatie.

De rechtbank weegt ten slotte mee dat verdachte en zijn medeverdachten [medeverdachte] en
[medeverdachte] , hebben verklaard dat de jongens verwonderd waren over het in hun ogen
vreemde of bijzondere gedrag van [naam] , doordat zij hen telkens veel aandacht gaf, aangaf dat
ze meer wilde en hen vroeg of zij hen mocht pijpen. Naar het oordeel van de rechtbank had
verdachte uit dit gedrag van [naam] , die hij amper kende, kunnen en moeten opmaken dat het
hier om een kwetsbaar meisje ging.

Gelet op al deze omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel
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dat sprake is geweest van seksuele handelingen die sociaal-ethisch niet aanvaardbaar zijn en dus
een ontuchtig karakter hebben. In dit geval heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan, waarin
verdachte zich uiteindelijk heeft laten meeslepen, maar die niet valt onder de uitzondering zoals
bedoeld in genoemd arrest van de Hoge Raad.

Het seksueel wervende gedrag van [naam] doet, gelet op voormelde strekking van artikel 245 Sr,
niet af aan voorgaande (vgl. gerechtshof Leeuwarden 26 november 2011, LJN BO6419 en HR 7
februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:338). Dat zij het initiatief genomen heeft tot en volledig zou
hebben ingestemd met de seksuele handelingen, maakt niet dat het handelen van verdachte
daarmee niet onder de reikwijdte van artikel 245 Sr valt.

Ook is niet van belang dat verdachte niet wist dat [naam] pas veertien jaar was, nu de leeftijd in
de delictsomschrijving een geobjectiveerd bestanddeel betreft en er op dit punt dus geen opzet of
schuld is vereist.

Met de officier van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat geen bewijs is voor
een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten. Gelet hierop
dient verdachte te worden vrijgesproken van het medeplegen van het onderhavige feit.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft
begaan, met dien verstande dat

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2015 tot en met 23 november 2015 te [plaats] , met
[naam] , die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten
echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van
het lichaam van die [naam] , hebbende verdachte zijn penis in de mond van die [naam]
gebracht/gehouden.

Hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen,
is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Het bewezenverklaarde levert op:

Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten
echt, ontuchtige handelingen plegen, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen
van het lichaam.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden, waardoor de wederrechtelijkheid aan het
bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden, die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.
Verdachte is derhalve strafbaar.

4 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

5 Strafbaarheid van verdachte
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6.1.

6.2.

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een leerstraf, te
weten [leerstraf] , van 20 uur.

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank
zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden
waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het
onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

In het bijzonder heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat verdachte, toen zelf zestien jaar,
in contact is gekomen met een veertienjarig meisje. Zij vroeg telkens de aandacht van verdachte
en zijn vrienden en bood aan hen te pijpen. Nadat zij dit aanbod meermalen had herhaald, is
verdachte erop ingegaan en is hij in de bosjes door haar gepijpt. Terwijl zij daar samen waren, zijn
meerdere vrienden van verdachte bij hen komen staan en hebben zij om hen heen gesprongen en
gedanst. Ook heeft in ieder geval één van de jongensgroep een filmpje gemaakt van de seksuele
handelingen, dat later is rondgestuurd en bij veel mensen uit de omgeving van het slachtoffer en
verdachte bekend is geraakt.

Dit is een strafbaar feit waarmee een grote inbreuk is gemaakt op de lichamelijke en psychische
integriteit van het slachtoffer, waarbij de geldende sociaal-ethische normen voortvloeiend uit
artikel 245 Sr zijn overschreden. Genoemd artikel beoogt jongeren in de leeftijdscategorie waarin
het slachtoffer verkeerde, te beschermen tegen dergelijke inbreuken.

Een complicerende factor is echter dat ook de verdachte, ten tijde van het feit ruim 16 jaar oud,
verkeerde in de puberteit, een kwetsbare fase in de seksuele ontwikkeling, waarbij
experimenteren op seksueel gebied past. Verdachte is geconfronteerd geweest met het wervende
gedrag van het slachtoffer, dat meermalen, op verschillende dagen heeft aangedrongen op
seksueel contact. De rechtbank acht aannemelijk dat [naam] de gevolgen van haar handelen,
gelet op haar ontwikkelingsfase en persoonlijke problematiek, niet voldoende heeft kunnen
overzien. Voor verdachte leek het, ook gelet op zijn leeftijd en ontwikkelingsfase, moeilijk om ten
opzichte van het slachtoffer de juiste houding te bepalen en afstand te nemen en blijven nemen.
Aanvankelijk heeft hij de voorstellen van het slachtoffer afgewezen, maar uiteindelijk heeft hij zich
toch laten overhalen. De rechtbank gaat er van uit dat de seksuele handelingen, zoals
bewezenverklaard, onderdeel hebben uitgemaakt van seksueel experimenteergedrag, waarbij
soms grenzen kunnen worden overschreden, zoals ook in dit geval (vgl. HR 7 februari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:338).

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op:

- het Uittreksel Justitiële Documentatie op naam van verdachte, gedateerd 7 juni 2017,

waaruit blijkt dat verdachte niet eerder als verdachte is aangemerkt en

- de voorlichtingsrapporten over verdachte van de Raad voor de Kinderbescherming

(hierna: de Raad) van 15 november 2016 en 16 juni 2017.

In het laatste rapport van de Raad wordt overwogen dat het eigenlijk op alle domeinen goed gaat
met verdachte en dat de oorzaak van het seksueel delictgedrag vooral situationeel bepaald lijkt.
Er is geen sprake van agressie en/of seksuele impulsdoorbraken. Verantwoording nemen,
denkfouten, begrip van risicofactoren, inlevingsvermogen en het kunnen toepassen van
terugvalpreventiestrategieën lijken met name aandachtspunten. De Raad adviseert, mocht het tot
een strafoplegging komen, een taakstraf op te leggen in de vorm van een leerstraf [leerstraf] .

De rechtbank weegt verder mee dat (ook) de verdachte is getroffen doordat het filmpje van de

6 Motivering van de sanctie
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seksuele handelingen tussen hem en [naam] is gezien door veel mensen uit zijn omgeving.
Verdachte heeft verklaard nu, zo’n twee jaar na het voorval, nog steeds af en toe door mensen
van het filmpje te worden herkend.

Tot slot heeft de rechtbank meegewogen dat er een lange tijd is verstreken tussen het ten laste
gelegde feit en de behandeling daarvan ter terechtzitting. Verdachte heeft hierdoor lang in
onzekerheid verkeerd over de afloop.

Alles afwegende acht de rechtbank het passend om te bepalen dat aan verdachte geen straf of
maatregel zal worden opgelegd.

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat zij van oordeel is dat de onderhavige
schuldigverklaring van verdachte, gelet op bovengenoemde bijzondere omstandigheden
waaronder het heeft plaatsgevonden, geen reden dient te zijn om de afgifte van een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) af te wijzen.

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan zoals hiervoor onder 3.5
weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als
bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezen verklaarde feit het hierboven onder 4. vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. B.M.A. Bataille, voorzitter,

mr. M.Th. Goossens en mr. R. van der Heijden, rechters, allen tevens kinderrechter,

in tegenwoordigheid van de griffier mr. T. Alexander,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 11 juli 2017.

De door de rechtbank in de voetnoten als proces-verbaal aangeduide bewijsmiddelen zijn in de

7 Beslissing

638



2

3

4

wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen ook overigens aan de
daaraan bij wet gestelde eisen.

De bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting; proces-verbaal van verhoor van getuige
[naam] d.d. 1 maart 2016 (dossierpagina 185, onderaan); proces-verbaal van verhoor van aangever
[naam] d.d. 3 februari 2016 (dossierpagina 167, 4e en 5e alinea).

De bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting.

De bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting; proces-verbaal van verhoor van getuige
[naam] d.d. 1 maart 2016 (dossierpagina 192, ten aanzien van het pijpen); proces-verbaal van
verhoor verdachte d.d. 10 mei 2016 (dossierpagina 48, tweede helft, ten aanzien van het filmpje).
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